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Úvod: Misionářská příprava – příručka
pro učitele (Kurz náboženství 130)
Náš cíl
V Cíli programu Semináře a instituty náboženství se uvádí:

„Naším účelem je pomáhat mládeži a mladým dospělým porozumět učení a Usmíření
Ježíše Krista a spoléhat se na ně, stát se způsobilými obdržet požehnání chrámu
a připravovat sebe, svou rodinu a ostatní na věčný život s Otcem v nebi.“ (Výuka
a studium evangelia – příručka pro učitele a vedoucí v Seminářích a institutech náboženství
[2012], 1.)

Jako učitel institutu můžete napomáhat dosažení tohoto cíle tím, že budete efektivně
vyučovat evangeliu: „Učíme studenty naukám a zásadám evangelia tak, jak jsou
obsaženy v písmech a ve slovech proroků. Těmto naukám a zásadám učíme takovým
způsobem, který vede k porozumění a ke vzdělávání. Ve vzdělávacím procesu
pomáháme studentům plnit roli, kterou v něm mají, a připravujeme je na to, aby
dokázali učit evangeliu druhé.“ (Výuka a studium evangelia, x.)

Základní zásady výuky a studia evangelia pomohou vám i vašim studentům dosáhnout
při souběžném studiu písem, slov proroků a příručky Kažte evangelium mé Cílů
Seminářů a institutů náboženství. Tyto základní zásady zní:

• Učte a studujte s Duchem.

• Pěstujte takové studijní prostředí, které se bude vyznačovat láskou, úctou
a společným záměrem.

• Denně studujte písma a čtěte text z příručky pro daný kurz.

• Snažte se porozumět souvislostem a obsahu písem a slov proroků.

• Rozpoznávejte nauky a zásady evangelia a snažte se jim porozumět, pocítit jejich
pravdivost a důležitost a uplatňovat je.

• Vysvětlujte nauky a zásady evangelia, dělte se o ně s druhými a vydávejte o nich
svědectví.

• Osvojujte si klíčové verše a pasáže z písem a Základní nauky.

„Když se tyto základní zásady moudře a ve vzájemném souladu používají v praxi,
přispívají ke schopnosti studentů rozumět písmům a naukám a zásadám, které písma
obsahují. Také studenty povzbuzují k tomu, aby zaujali aktivní postoj při studiu
evangelia, a prohlubují jejich schopnost žít podle evangelia a učit o něm druhé.“
(Výuka a studium evangelia, 10.) Na tyto základní zásady má být nahlíženo jako na
výsledky spíše než jako na metody výuky. (Viz Výuka a studium evangelia, 10.) Náměty
pro výuku v této příručce představují způsoby, jak těchto výsledků během výuky
dosáhnout.

Cíl tohoto kurzu
Kurz náboženství 130: Misionářská příprava je navržen tak, aby pomáhal připravit
studenty na misionářskou službu na plný úvazek prostřednictvím toho, že se zaměří na
nauky, zásady a rady, které se nacházejí v písmech, slovech proroků a příručce Kažte
evangelium mé. Tato příručka, písma a příručka Kažte evangelium mé jsou výchozími texty
pro přípravu a výuku tohoto kurzu. Příručka Kažte evangelium mé slouží v rámci tohoto
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kurzu jako příručka pro studenty, takže byste je měli vyzvat, aby si obstarali svůj vlastní
výtisk pro osobní studium a při výuce ho používali. Tím, že studentům budete
pomáhat, aby se s ní seznámili a používali ji ve své přípravě na službu na misii,
požehnáte jejich životu.

Uspořádání lekcí
Tato příručka je navržena tak, aby byla ku pomoci jak nově povolaným učitelům, tak
těm zkušeným. Kurz je navržen tak, aby jeho výuka trvala jeden semestr, a je rozdělen
do 15 lekcí. Každá lekce je navržena tak, aby se dala probrat během 90minutové
vyučovací hodiny. Pokud jsou vaše vyučovací hodiny kratší než 90 minut, máte
možnost se rozhodnout buď lekci zkrátit, nebo ji rozdělit do více částí, které budou
vyučovány v rámci dvou nebo více vyučovacích hodin.

Každá lekce v této příručce sestává z pěti částí:

• Úvod

• Příprava před výukou

• Náměty pro výuku

• Pomůcky k výuce

• Výzvy k činu

Úvod
Na začátku každé lekce je stručný úvod, který shrnuje nauky, zásady a hlavní myšlenky,
jimiž se daná lekce zabývá.

Příprava před výukou
Obsahem tohoto oddílu jsou klíčové zdroje ke studiu a rovněž seznam dalších zdrojů
(například videí, materiálů na rozdání a tak dále), které jsou součástí osnovy
jednotlivých lekcí a které si budete muset připravit dopředu. Když je například v dané
lekci uvedeno, že máte studentům pustit určité video, bylo by dobré si ho s předstihem
stáhnout či jinak připravit.

Náměty pro výuku
V tomto oddíle jsou uvedeny náměty pro výuku daných témat kurzu. Jako učitelé byste
si měli tento oddíl pozorně prostudovat. Náměty pro výuku v této příručce odpovídají
vzoru, který je popsán ve 3. kapitole příručky Výuka a studium evangelia. Ukazují, jak do
výuky začlenit Základní zásady výuky a studia evangelia tak, abyste studentům
pomohli porozumět zásadám evangelia, uplatňovat je a prohloubit jejich osobní
obrácení.

V hlavní části každé lekce naleznete několik klíčových nauk, zásad a pravd, které jsou
vytištěny tučně. Tyto nauky a zásady jsou uvedeny ve studijních osnovách, protože
1) odrážejí důležité pravdy, které jsou uvedeny v písmech a v příručce Kažte evangelium
mé, 2) se zvláštní měrou týkají potřeb a situace perspektivních misionářů nebo 3) jsou
to klíčové pravdy, které mohou studentům pomoci prohloubit jejich vztah s Pánem
a připravit se na misionářskou službu na plný úvazek. President Henry B. Eyring
z Prvního předsednictva radil: „Při přípravě lekce se zaměřujte na zásady vedoucí
k obrácení. … Zásada vedoucí k obrácení je zásada, která vede k poslušnosti vůle
Boží.“ („Converting Principles“ [proslov k učitelům náboženství CVS, 2. února
1996], 1; si.lds.org.) Buďte si vědomi toho, že tato příručka nemá snahu uvést veškeré
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nauky a zásady, jimž by bylo možné v rámci dané lekce učit, a Duch Svatý vás možná
povede k tomu, abyste učili jiným zásadám a naukám, o nichž se materiály k výuce
dané lekce nezmiňují. Další náměty týkající se přizpůsobení lekcí naleznete v níže
uvedeném oddíle „Rozhodněte se, čemu a jak budete učit“.

Pomůcky k výuce
Součástí jednotlivých lekcí jsou pomůcky k výuce uvedené v rámečcích, které obsahují
rady týkající se různých výukových metod, dovedností a technik. Jsou navrženy tak,
aby poskytovaly další vysvětlení základních zásad náboženského vzdělávání.
Zaměřujte se na možnosti, jak tyto pomůcky efektivně a důsledně při výuce
uplatňovat.

Výzvy k činu
Starší David A. Bednar z Kvora Dvanácti apoštolů učil: „Upřímně doufám, že každý
z vás, mladých mužů, prostě jen nepůjde na misii – ale že se stanete misionáři dlouho
předtím, než odešlete své misionářské papíry, dlouho předtím, než obdržíte povolání
sloužit, dlouho předtím, než budete ustanoveni svým presidentem kůlu, a dlouho
předtím, než vstoupíte do MTC.“ („Staňte se misionářem“, Liahona, listopad 2005, 45.)
Každá lekce obsahuje v souladu s tímto pojetím návrhy činností, které mají
perspektivní misionáře povzbudit k tomu, aby začali myslet, jednat a sloužit jako
misionáři ještě předtím, než vstoupí do misionářského výcvikového střediska. Činnosti,
které jsou součástí tohoto oddílu, povzbuzují členy třídy k tomu, aby to, co se naučili
během hodiny, uplatnili doma v praxi. Existují různé způsoby, jak jim tyto činnosti
doporučit nebo zadat k provedení. Například během první lekce byste jim mohli rozdat
materiál se seznamem doporučených činností na každý týden v semestru. Také byste
mohli psát týdenní seznam činností na tabuli nebo každý týden posílat studentům
seznam těchto činností v SMS zprávě nebo e-mailem.

Rozhodněte se, čemu a jak budete učit
Vyberte náměty pro výuku, které odpovídají potřebám studentů
Při přípravě na výuku si můžete klást takovéto otázky: Jaké metody nebo vzdělávací
činnosti pomohou mým studentům porozumět tomu, co potřebují znát? Co pomůže
mým studentům rozpoznat, pochopit a vysvětlit klíčové nauky a zásady? Co mohu
udělat pro to, abych studentům pomohl pocítit pravdivost a důležitost těchto nauk
a zásad? Jak mohu studentům pomoci tyto nauky a zásady v jejich životě uplatňovat?

Tato příručka je navržena tak, aby vám pomáhala při procesu plánování lekcí. Pečlivě si
projděte materiál, který lekce obsahuje. Vyberte si náměty pro výuku, které nejlépe
odpovídají potřebám vašich studentů, a upravte je na míru svému osobnímu stylu
výuky. Duch Svatý vás při tom povede. Můžete se rozhodnout, že použijete všechny,
nebo jen některé náměty z výukových osnov, nebo můžete doporučené náměty
přizpůsobit potřebám a situaci členů třídy. Když se budete rozhodovat, jak přizpůsobit
materiály, které daná lekce obsahuje, pamatujte na pečlivou přípravu a také dovolte
Duchu, aby vás vedl. Zamyslete se nad touto radou staršího Dallina H. Oakse z Kvora
Dvanácti apoštolů: „Nejprve přijímáme, pak přizpůsobujeme. Jsme-li ve všech
ohledech obeznámeni s předepsanou lekcí, kterou máme učit, můžeme se řídit
Duchem a lekci přizpůsobit.“ („A Panel Discussion with Elder Dallin H. Oaks“
[satelitní přenos Seminářů a institutů náboženství, 7. srpna 2012], 6; si.lds.org.)
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Poskytujte studentům příležitost učit
Jednou z nejdůležitějších věcí, kterou můžete jako učitelé tohoto kurzu udělat, je dát
studentům během výuky mnoho příležitostí procvičit si, jak učit a vydávat svědectví,
protože mnohým mladým lidem chybí při vyučování naukám a zásadám evangelia
sebedůvěra. Dejte studentům příležitost odpovídat na otázky, vysvětlovat pravdy
evangelia ostatním členům třídy a učit misionářské lekce z příručky Kažte evangelium
mé. Jakmile perspektivní misionáři porozumějí tomu, jak nauky a zásady evangelia
vedou ke spasení, budou evangeliu učit s větší upřímností a mocí.

Kromě toho, že si perspektivní misionáři musí osvojit, co mají říkat a dělat, musí se
rovněž naučit zaměřovat se na potřeby zájemců a rozlišovat prostřednictvím Ducha, co
každý zájemce potřebuje, aby dál kráčel po cestě k obrácení. Pomozte studentům
porozumět tomu, že trvalé obrácení zájemce závisí v menší míře na tom, co říká či dělá
misionář, než na tom, zda onen zájemce jedná ve víře. Nejefektivnější misionáři
bedlivě sledují, co zájemci říkají či dělají, a potom jim s láskou pomáhají pokračovat
v cestě k obrácení.

Definujte, co od studentů očekáváte
Následující návrhy pro vás možná budou užitečné při přípravě a výuce lekcí:

• Před každou hodinou studentům zadejte k přečtení příslušné oddíly příručky Kažte
evangelium mé nebo poselství z generální konference. Zvažte možnost dát
studentům na začátku kurzu přehled učiva nebo jeho osnovy, kde se uvádí, co bude
předmětem výuky během jednotlivých hodin, a to, co si studenti v rámci přípravy
na hodinu mají přečíst. Studenty, kteří se budou připravovat předem, bude s větší
pravděpodobností během výuky učit Duch Svatý.

• Očekávejte od studentů, že budou naplňovat roli těch, kteří se učí. (Viz Výuka
a studium evangelia, 6, 15, 55.)

• Umožněte studentům, aby sami pro sebe objevovali pravdy evangelia. Studenti se
budou vzdělávat tehdy, když je povedete vzdělávacím procesem, který se bude
podobat tomu, co jste během přípravy lekce zažili vy sami. Když budou studenti
sami pro sebe objevovat nauky a zásady, dejte jim příležitost vysvětlovat tyto pravdy
vlastními slovy a hovořit a svědčit o tom, co vědí, jak se cítí a co mají v úmyslu
udělat.

• Vytvořte atmosféru, v níž budou studenti moci pociťovat Ducha Páně, zatímco
budou učit jeden druhého a učit se od sebe navzájem. (Viz NaS 88:78, 122.)

• Povzbuzujte studenty, aby si do hodin nosili vlastní výtisk písem, příručku Kažte
evangelium mé a studijní deník. Vysvětlete, co je to studijní deník a jak ho používat.

Když se budete rozhodovat, čemu a jak budete učit, mějte na paměti tato slova staršího
Davida A. Bednara z Kvora Dvanácti apoštolů:

„U učitelů, kteří na mě v životě měli největší vliv, jsem si povšiml, že mají něco
společného. Pomohli mi učit se prostřednictvím víry. Odmítali mi dávat jednoduché
odpovědi na složité otázky. Vlastně mi nedávali vůbec žádné odpovědi. Spíše mi
ukázali cestu a pomohli mi podniknout kroky k tomu, abych získal své vlastní
odpovědi. Určitě jsem tento přístup pokaždé neocenil, ale zkušenosti mi umožnily
pochopit, že odpověď, kterou nám dá někdo jiný, si obvykle příliš dlouho
nepamatujeme, pokud si ji vůbec zapamatujeme. Ale odpověď, na kterou přijdeme
nebo kterou získáme tím, že uplatníme víru, si zpravidla zapamatujeme na celý život.“
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(„Seek Learning by Faith“ [večer se starším Davidem A. Bednarem, 3. února 2006], 5;
si.lds.org.)

Výukové činnosti
Existuje celá řada možností, jak během výuky nastavit výukové činnosti doporučené
v osnovách jednotlivých lekcí. Zpravidla je užitečné toto nastavení činností obměňovat,
aby studenti neztráceli zájem a lépe se soustředili. Například během názorného
procvičování různých situací zvažte možnost studenty vyzvat, aby se tam, kde to lze,
střídali v rolích misionáře, zájemce a hodnotitele. Když to bude třeba, mohli byste se
v kterékoli ze zmíněných rolí zapojit i vy sami.

M = misionář; Z = zájemce; H = hodnotitel

Vzor výuky
Vzor výuky, který se používá v osnovách MTC, lze upravit pro potřeby tohoto kurzu,
abyste studentům pomohli rozvíjet různé dovednosti a schopnosti. Jednotlivé prvky
tohoto vzoru výuky lze použít v jakémkoli pořadí a opakovat tak, aby bylo co nejlépe
dosaženo zmíněného cíle pomoci studentům zlepšovat se prostřednictvím
procvičování v praxi.

Vysvětlit – předvést – procvičit – zhodnotit – znovu procvičit

Vysvětlit
Vysvětlete přístupy a dovednosti, které by studenti měli znát, a naučte je, jak tyto
dovednosti a přístupy pomáhají misionáři naplňovat jeho cíle.

Předvést
Ukažte studentům příklad toho, co mají dělat. Můžete jim to předvést přímo nebo
využít videa či jiných prostředků.

Procvičit
Vyzvěte studenty, aby si dané dovednosti procvičili ve dvojicích nebo ve skupinách.

ÚVOD: MISIONÁŘSKÁ PŘÍPRAVA – PŘÍRUČKA PRO UČITELE (KURZ NÁBOŽENSTVÍ 130)
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Zhodnotit
Na základě toho, čím studenti přispěli, určete, co dělají dobře a jak by mohli své
dovednosti zlepšit. Povzbuďte je.

Znovu procvičit
Když to bude možné, dejte studentům čas na to, aby si danou věc znovu procvičili.

Misionářská práce na internetu
Vaši studenti budou jako misionáři na plný úvazek používat internet jako nástroj pro
kázání evangelia, aby našli a kontaktovali zájemce, byli v kontaktu se členy, pracovali
s místními vedoucími kněžství a misie, odpovídali na otázky, přijímali doporučení na
možné zájemce a kontaktovali je, průběžně kontrolovali plnění závazků, potvrzovali
schůzky a učili zásadám z příručky Kažte evangelium mé. Různé návrhy obsažené v této
příručce vám pomohou povzbudit studenty k tomu, aby se začali dělit o evangelium za
použití nástrojů na internetu.

Jako učitel tohoto kurzu byste mohli využívat elektronických nástrojů a zařízení
k tomu, abyste během týdne kontaktovali své studenty prostřednictvím textových
zpráv nebo sociálních sítí za účelem kontroly plnění úkolů, které jste jim při výuce
zadali, abyste je před hodinou povzbudili ke studiu nebo abyste jim připomněli, že mají
každý den číst Knihu Mormonovu.

Úpravy příručky pro osoby se zdravotním omezením
Když učitel učí studenty se zdravotním omezením, může upravit jednotlivé lekce tak,
aby odpovídaly schopnostem těchto studentů. Například v rámci úpravy lekcí pro
studenty, kteří nemohou číst, byste mohli zvážit možnost, že jim budete sami nahlas
předčítat, požádáte o předčítání studenty nebo využijete předem připravené nahrávky
daných materiálů (jako jsou například audio nebo video verze písem, příručky Kažte
evangelium mé a proslovů z generálních konferencí). Tam, kde lekce vyžaduje písemné
odpovědi, byste mohli studenty požádat, aby místo toho odpověděli ústně. Druzí
studenti mohou osobám se zdravotním omezením rovněž pomáhat tím, že jim budou
individuálně předčítat dané materiály nebo za ně psát odpovědi.

Další náměty a zdroje naleznete na stránce se zdroji pro osoby se zdravotním
omezením na adrese disabilities.lds.org a v příručce s pokyny pro Semináře a instituty
v oddíle nazvaném „Adapted Classes and Programs for Students with Disabilities“
[„Třídy a programy přizpůsobené studentům s postižením“].

ÚVOD: MISIONÁŘSKÁ PŘÍPRAVA – PŘÍRUČKA PRO UČITELE (KURZ NÁBOŽENSTVÍ 130)
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Přizvěte Ducha
Svatého. Dobře
připravené duchovní
zahájení, které vede
někdo ze studentů
a které zahrnuje
modlitbu, náboženskou
píseň a krátkou myšlenku
z písem, často přivolává
Ducha, sjednocuje
studenty a připravuje je
v mysli i v srdci na
duchovní vzdělávání.

Misionářské poslání

Úvod
Příručka Kažte evangelium mé učí tomu, že posláním misionáře je
„pozvat druhé, aby přišli ke Kristu, tím, že jim budete pomáhat
přijmout znovuzřízené evangelium vírou v Ježíše Krista a v Jeho
usmíření, pokáním, křtem, přijetím daru Ducha Svatého a vytrváním
do konce“. (Kažte evangelium mé, 1.) Starší Neil L. Andersen
z Kvora Dvanácti apoštolů řekl: „Vaše misie bude posvátnou

příležitostí přivádět druhé ke Kristu a pomáhat jim připravovat se
na Spasitelův Druhý příchod.“ („Připravujte svět na Druhý
příchod“, Liahona, květen 2011, 50.) Tento kurz může pomoci
připravit vaše studenty na to, aby se zapojili do posvátné
příležitosti vykonávat misionářskou práci.

Příprava před výukou
• Prostudujte si 2. Nefiho 31:2, 10–21; 3. Nefiho 11:31–41; a 3. Nefiho 27:13–21.

• Prostudujte si Kažte evangelium mé, kapitolu 1.

• Připravte se, že studentům pustíte video „The Purpose of Missionary Work: Robles
Family“ [„Účel misionářské práce – rodina Roblesových“] (9:19), které je dostupné
na stránkách LDS.org.

• Připravte si materiál na rozdání s názvem „Naše misionářské poslání“, který se
nachází na konci lekce.

Náměty pro výuku
Účel misionářské práce
Požádejte studenty, aby jmenovali činnosti a úkoly, které běžně vykonávají a plní
misionáři. Pište je na tabuli. (Možné odpovědi: klepání na dveře, studium, výuka,
modlitba, služba.)

Požádejte některého studenta, aby přečetl text uvedený v rámečku „Vaše poslání“ na
straně 1 v příručce Kažte evangelium mé. (Vzhledem k tomu, že se jedná o první setkání
třídy, mnozí studenti možná nebudou mít příručku Kažte evangelium mé s sebou, takže
možná bude zapotřebí rozdat jim kopie této a dalších příslušných stránek.)

Poté studenty vyzvěte, aby porovnali toto prohlášení misionářského poslání se
seznamem úkolů napsaným na tabuli, a zeptejte se:

• Jak pochopení misionářského poslání prohlubuje vaše porozumění tomu, co
misionáři dělají? Jak toto poslání dává smysl úkolům, které misionáři plní?

• Jaká část tohoto prohlášení popisuje zodpovědnost misionáře a jaká část popisuje
zodpovědnost zájemce?

• Jak byste se díky tomu, že na toto prohlášení budete nahlížet jako na zásadu,
kterou se budete ve své práci řídit, mohli stát efektivnějšími misionáři? (Toto
prohlášení misionářského poslání udává směr práci, kterou misionář vykonává.
Pomáhá misionářům zaměřovat se méně na plnění úkolů a více na naplňování
jejich skutečného poslání.)

Abyste členům třídy pomohli účelu misionářské práce lépe porozumět, vyzvěte je, aby
si nalistovali stranu 2 v příručce Kažte evangelium mé, a poté některého z nich
požádejte, aby přečetl poslední odstavec začínající slovy: „Vy jste povoláni …“
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Poznámka: Vysvětlete studentům, že studijní příručkou pro tento kurz je příručka Kažte evangelium mé.
Povzbuďte je, aby si tištěnou nebo elektronickou verzi příručky Kažte evangelium mé přinášeli každý týden
s sebou na vyučovací hodinu. Možná byste mohli obstarat také brožurky vycházející z příručky Kažte
evangelium mé, které můžete používat při procvičování činností uvedených v příručce pro učitele.

Diskutujte se členy třídy o těchto otázkách:

• Co musí podle tohoto odstavce člověk dělat, aby přišel ke Spasiteli?

• Co musí podle tohoto odstavce dělat misionář, aby dokázal pomáhat druhým přijít
k Ježíši Kristu?

Dejte každému studentovi výtisk materiálu na rozdání s názvem „Naše misionářské
poslání“. Tento materiál obsahuje část proslovu staršího D. Todda Christoffersona
z Kvora Dvanácti apoštolů. Uspořádejte studenty do skupinek, nebo je vyzvěte, aby si
vytvořili skupinky vlastní. Vyzvěte studenty, aby si ve skupinkách tento materiál
společně přečetli a diskutovali o otázkách uvedených na konci.

Poté, co studentům poskytnete dostatek času na prostudování a prodiskutování slov
staršího Christoffersona, několik z nich požádejte, aby se podělili o své odpovědi na
otázky k diskusi. Poté se zeptejte:

• Jak se můžete začít na toto prohlášení misionářského poslání zaměřovat? (Možné
odpovědi: studenti by se mohli rozhodnout, že se ho naučí nazpaměť; mohli by si
ho napsat na papír a dát si ho někam, kde ho každý den uvidí; mohli by se modlit
o to, aby mu lépe porozuměli; nebo by mohli vyhledávat části misionářského
poslání při osobním studiu písem.)

Požádejte některého studenta, aby přečetl tento citát staršího Dallina H. Oakse z Kvora
Dvanácti apoštolů:

„Nekážeme a neučíme proto, abychom ‚přivedli lidi do Církve‘ nebo abychom zvětšili
počet členů Církve. Nekážeme a neučíme jen proto, abychom lidi přesvědčili, aby žili
lépe. … Zveme všechny, aby přišli ke Kristu prostřednictvím pokání, křtu a konfirmace,
abychom synům a dcerám Božím otevřeli brány celestiálního království. [Viz NaS
76:51–52.] Toto nemůže udělat nikdo jiný.“ („The Purpose of Missionary Work“,

missionary satellite broadcast, Apr. 1995.)

• Proč je důležité pamatovat na to, že kázání evangelia se týká něčeho mnohem
důležitějšího než pouhé snahy pomoci někomu stát se členem Církve? (Viz také
3. Nefi 11:33–34.)

• Co vás napadá, když přemýšlíte o tom, že budete pomáhat otevírat „brány
celestiálního království“ těm, které budete učit?

LEKCE 1: MISIONÁŘSKÉ POSLÁNÍ
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Uplatňování v praxi.
Učitelé mají studentům
ve třídě poskytovat čas
k tomu, aby přemýšleli
nebo rozjímali
o konkrétních krocích,
které by mohli
podniknout, aby
probírané zásady
uplatnili v osobním
životě, nebo k tomu, aby
si o těchto krocích něco
napsali. Učitelé je mají
také povzbuzovat
k tomu, aby ve snaze
zjistit, jak mohou tyto
zásady osobně
uplatňovat, prosili
o vedení a pokyny od
Pána.

Vyzvěte studenty, aby se zamysleli nad tím, jak by se mohli řídit tímto misionářským
posláním ve vlastním životě, a vybídněte je, aby zvážili, zda jejich osobní motivace pro
službu na misii odpovídá prohlášení misionářského poslání, které je uvedeno
v příručce Kažte evangelium mé. Vyzvěte studenty, aby věnovali chvíli tomu, že si na kus
papíru nebo do studijního deníku zapíší, co konkrétně by mohli udělat, aby své důvody
ke službě na misii lépe sladili s tímto prohlášením misionářského poslání.

Poznámka: Studijní deník může být vázaný deník, zápisník nebo kroužkový blok. Studenti také mohou
používat nástroj na psaní poznámek a deníku na stránkách LDS.org nebo jakoukoli aplikaci pro zapisování
poznámek na elektronickém zařízení. Měli by používat studijní deník k tomu, aby si do něj během lekce
i osobního studia zapisovali poznámky a zaznamenávali postřehy či dojmy.

Učte nauce Kristově
Vysvětlete členům třídy, že Spasitel prohlásil, že jedním z hlavních účelů Knihy
Mormonovy je vynést „na světlo [Jeho] evangelium [a] pravdivé body [Jeho] nauky“.
(NaS 10:62.) Kristova nauka zahrnuje přikázání, aby všichni lidé věřili v Ježíše Krista
jako v Pána a Spasitele a aby činili pokání z hříchů, dali se pokřtít a přijali Ducha. (Viz
3. Nefi 11:32.) Na tabuli napište toto:

2. Nefi 31:2, 10–21 3. Nefi 11:31–41 3. Nefi 27:13–21

Rozdělte studenty do tří skupin. Vyzvěte jednu skupinu, aby si prostudovala 2. Nefiho
31:2, 10–21; druhou, aby si prostudovala 3. Nefiho 11:31–41; a třetí, aby si prostudovala
3. Nefiho 27:13–22. Vyzvěte studenty v každé skupině, aby si přečetli zadané verše
a zjistili, co se požaduje po těch, kteří se snaží následovat Ježíše Krista. Mohli byste je
povzbudit, aby si v písmech zvýraznili nebo označili konkrétní pravdy týkající se nauky
a evangelia Ježíše Krista.

Poté, co měli studenti několik minut na prostudování těchto pasáží, je požádejte, aby
pod každý odkaz na tabuli napsali konkrétní činy a způsoby jednání, které se od
následovníků Ježíše Krista vyžadují.

Poté jim položte otázky podobné těmto:

• Pokud by se vás někdo zeptal, zda mormoni věří v Ježíše Krista, jak by vám při
odpovídání na tuto otázku mohly pomoci tři pasáže z písem napsané na tabuli?

• Jak byste svými vlastními slovy vysvětlili nauku nebo evangelium Ježíše Krista
někomu, kdo neví, o co se jedná?

• Někteří se vás mohou zeptat, proč misionáři hlásají evangelium lidem, kteří již
v Ježíše Krista věří. Jak vám nauka Kristova popsaná ve verších uvedených na tabuli
pomáhá na tuto otázku odpovědět?

Zatímco studenti odpovídají, dbejte na to, aby rozuměli tomu, že nauka Kristova se
skládá 1) z toho, co Ježíš Kristus vykonal a dál koná, aby nás přivedl k Otci (viz Alma
33:22; NaS 76:40–42), a 2) z toho, co musíme dělat my, abychom získali přístup
k požehnáním plynoucím z Usmíření Ježíše Krista – což znamená mít víru, činit
pokání, dát se pokřtít, obdržet dar Ducha Svatého a vytrvat do konce (viz 3. Nefi
27:16–21).

Poukažte znovu na prohlášení misionářského poslání, které je uvedeno na tabuli,
a zeptejte se:

• Jak se nauka Kristova týká účelu misionářské práce?

LEKCE 1: MISIONÁŘSKÉ POSLÁNÍ
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Při diskusi o této otázce studenti pravděpodobně vyjádří tuto pravdu: Misionáři
naplňují své poslání tím, že pomáhají zájemcům přijmout nauku Kristovu,
rozvíjet víru, činit pokání, dát se pokřtít, obdržet dar Ducha Svatého a vytrvat do
konce.

Aby studenti lépe porozuměli tomu, že zájemci, mají-li přijmout znovuzřízené
evangelium, musí jednat podle nauky Kristovy, vyzvěte je, aby si nalistovali stranu 5
v příručce Kažte evangelium mé, a některého z nich požádejte, aby přečetl první dva
odstavce oddílu s názvem „Evangelium Ježíše Krista“. Poté jim položte otázky podobné
té, která je uvedena níže, abyste jim pomohli pochopit, proč je důležité, aby zájemci
jednali s vírou:

• Čemu by měl misionář věnovat pozornost, aby zjistil, zda zájemce uplatňuje víru
v Ježíše Krista a v Jeho Usmíření, činí pokání a připravuje se na přijetí smlouvy
křtu?

Poté, co studenti odpovědí, vysvětlete, že misionáři si často dělají starosti s tím, aby
řekli a udělali to, co mají. Avšak ještě důležitější než to, co misionáři říkají a dělají, je to,
zda zájemci jednají s vírou v to, čemu jsou učeni. Jednou z nejdůležitějších vlastností,
které si misionář může vypěstovat, je schopnost skrze Ducha rozlišit, zda zájemce
opravdu jedná s vírou a stává se obráceným.

• Na co by se mohl misionář zaměřit, aby zjistil, zda je na lekci přítomen Duch Svatý
a zda Ho zájemce pociťuje?

• Co mohou perspektivní misionáři dělat, aby lépe pochopili a uplatňovali nauku
Kristovu? (Možné odpovědi: mohou se s vírou modlit o lepší pochopení; studovat
v písmech konkrétní aspekty nauky Kristovy, jako jsou například Usmíření Ježíše
Krista či první zásady a obřady evangelia; povídat si s druhými o tom, co dělají oni
pro to, aby posílili víru v Ježíše Krista; studovat modlitby svátosti, aby lépe pochopili
smlouvy křtu, atd.)

Pusťte členům třídy video „The Purpose of Missionary Work: Robles Family“
[„Účel misionářské práce – rodina Roblesových“] (9:19) a vyzvěte je, aby si zapsali, co
z toho, co misionáři dělali, pomohlo rodině Roblesových přijít ke Kristu.

Po zhlédnutí videa jim položte otázky podobné těm, které jsou uvedeny níže, abyste
jim pomohli vysvětlit, co misionáři ve snaze naplnit své poslání dělali:

• Co tito misionáři dělali, aby rodině Roblesových pomáhali růst ve víře? (Možné
odpovědi: povzbuzovali je, aby se modlili ohledně Knihy Mormonovy; odpovídali
na jejich otázky; učili je tomu, proč je důležité dodržovat přikázání; dali jim závazek
dodržovat přikázání; pomáhali jim přijmout obřad křtu; dbali na to, aby se do jejich
života zapojili členové sboru; a směrovali je k chrámu.)

• Proč je úsilí učit zájemce i zvát je, aby přišli ke Kristu, důležitou součástí toho, co
misionáři dělají?

• Co z toho, čeho jste si všimli, dokládá, že víra členů rodiny Roblesových se posílila
a že byli více naladěni na Ducha Kristova?

Dejte studentům několik minut na prostudování oddílu s názvem „Pomáhejte druhým
činit závazky – je to brána k víře a k pokání“ na straně 8 v příručce Kažte evangelium mé.
Poté je vyzvěte, aby se ve dvojicích vystřídali v tom, že jeden druhému vysvětlí, co si
myslí o vyzývání druhých k tomu, aby dodržovali závazky. Jaké mají obavy nebo jaké si
dělají starosti? Co jim pomáhá věřit si, že to dokáží? Poté se zeptejte:

LEKCE 1: MISIONÁŘSKÉ POSLÁNÍ
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• Jak by vám porozumění nauce Kristově mohlo pomoci vyzývat zájemce, aby
přijímali závazky?

• Proč starší Jeffrey R. Holland říká, že misionář by měl být „velmi zklamaný“, když
lidé nedodrží závazek číst Knihu Mormonovu nebo se ohledně ní modlit?

Vyzvěte členy třídy, aby si představili, jak by se asi cítili, kdyby lidem pomohli něco
v jejich životě změnit a kdyby se tito lidé dali pokřtít. Zeptejte se, zda někdo z nich
pomohl nějakému svému příteli nebo členovi rodiny přijít ke Kristu, a požádejte je, aby
se podělili o to, jak se cítili, když v tom mohli být nápomocni.

Nejdůležitější povinnost
Diskutujte o tom, že misionáři mají pravomoc učit děti Nebeského Otce evangeliu
a pomáhat jim přijmout obřady, které jim umožní získat požehnání plynoucí
z Usmíření. Ukažte následující citáty a požádejte některého studenta, aby je přečetl:

„Po všem, co bylo řečeno, je největší a nejdůležitější povinností hlásat evangelium.“
(Joseph Smith, citován v Kažte evangelium mé, 12.)

„Výuka evangelia je důležitější než jiné dobré skutky. Jste zapojeni do té nejdůležitější
práce na světě a nic na tomto světě se jí nemůže rovnat. Budování domů a mostů je
proti tomu ničím. Budování světů je ničím v porovnání s lidskými životy, které budujete.
Záchrana smrtelného života není nijak důležitým činem v porovnání s tím, co děláte.
Mohli byste se vydat na některý z těchto hřbitovů a křísit mrtvé – dokonce tisíce či

desetitisíce mrtvých – a neuděláte nic v porovnání s tím, co děláte, když se snažíte spasit druhé.“ (The
Teachings of Spencer W. Kimball [1982], 547.)

Zeptejte se studentů, zda by někteří z nich chtěli říci, proč je podle jejich názoru
hlásání evangelia naší nejdůležitější povinností. Dbejte na to, aby rozuměli tomu, že
skrze hlásání evangelia druhým pomáháme získat přístup k požehnáním plynoucím
z Usmíření.

Požádejte některého studenta, aby přečetl Nauku a smlouvy 18:10, 15–16, zatímco
členové třídy budou text sledovat a vyhledají požehnání, jež získávají ti, kteří hlásají
evangelium, a ti, kteří evangelium přijímají. Poté se zeptejte:

• Mohli byste uvést některá požehnání, která získávají ti, kteří hlásají evangelium,
a ti, kteří se evangeliu učí?

Vysvětlete, že misionářská práce může být také obtížná a náročná. Požádejte některého
studenta, aby přečetl tento citát staršího Jeffreyho R. Hollanda z Kvora Dvanácti
apoštolů:

„Jsem přesvědčen, že misionářská práce není snadná, protože spasení není laciná
záležitost. Spasení nebylo nikdy snadné. Jsme Církví Ježíše Krista, toto je pravda, a On je
náš Veliký Věčný Vládce. Jak bychom se mohli domnívat, že by to pro nás mohlo být
snadné, když to nikdy nebylo snadné pro Něj? Podle mého názoru musí misionáři
a vedoucí misií strávit alespoň několik okamžiků v Getsemanech. Misionáři a vedoucí

misií musí podniknout alespoň jeden nebo dva kroky směrem k vrcholku Kalvárie.

LEKCE 1: MISIONÁŘSKÉ POSLÁNÍ
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… Jsem přesvědčen o tom, že k tomu, aby misionáři a zájemci dosáhli pravdy, aby dosáhli spasení
a aby částečně poznali cenu, která byla zaplacena, budou muset zaplatit symbolickou část téže ceny.“
(Viz „Misionářská práce a Usmíření“, Liahona, říjen 2001, 31–32.)

• Jak vám tento pohled na misionářskou práci může pomoci ve chvílích, kdy budete
jako misionáři procházet nějakými těžkostmi?

V závěru hodiny zvažte možnost věnovat studentům několik minut na to, aby si
zapsali, čemu se naučili ohledně vztahu mezi misionářskou prací a naukou Kristovou.
Povzbuďte je, aby si stanovili cíl týkající se toho, jak by mohli v rámci přípravy na misii
lépe porozumět nauce Kristově. Zeptejte se, zda by někdo z nich nechtěl vydat
svědectví ostatním členům třídy. Vydejte vlastní svědectví týkající se toho, že pokud
budou studenti poznávat nauku Kristovu a budou podle ní jednat, stanou se
úspěšnějšími misionáři.

Výzvy k činu
Poznámka: Každá lekce obsahuje doporučené činnosti, které mají za cíl pomoci studentům lépe se

připravit na službu na misii. Existují různé způsoby, jak jim tyto činnosti doporučit nebo zadat k provedení.
Například během této první lekce byste jim mohli rozdat materiál se seznamem doporučených činností na
každý týden v semestru. Také byste mohli psát týdenní seznam činností na tabuli nebo, je-li to možné, poslat
studentům seznam těchto činností v SMS zprávě nebo e-mailem.

Vysvětlete studentům, že efektivní příprava na misii na plný úvazek vyžaduje úsilí
i mimo vyučovací hodinu. Proto jim na konci každé lekce budete poskytovat
doporučené činnosti, které mají za cíl pomoci jim lépe se na službu na misii připravit.
Abyste jim pomohli začít se již nyní zapojovat do Pánovy práce, vyzvěte je, aby splnili
jeden nebo více následujících úkolů:

• Na sociálních sítích se podělte s druhými o to, proč se těšíte na službu na misii a jak
se na to připravujete.

• Podívejte se na několik videí v oddíle Hastening the Work of Salvation [Urychlování
práce na spasení] na stránkách LDS.org a zapište si do studijního deníku své
názory a pocity, když se zamýšlíte nad příležitostí zapojit se do práce na spasení.

• Pozvěte někoho z přátel, aby přišel na tento kurz misionářské přípravy s vámi. (Tuto
výzvu byste mohli dávat studentům na konci každé vyučovací hodiny.)

• Vyzvěte někoho ze svých přátel, kdo není členem Církve nebo kdo je méně
aktivním členem, aby si vyslechl misionářské lekce.

LEKCE 1: MISIONÁŘSKÉ POSLÁNÍ
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Misionářská příprava – lekce 1

Naše misionářské poslání
Starší D. Todd Christofferson
Seminář pro nové presidenty misií, 2008

Zamyslete se nad několika příklady rozdílů mezi tím, co 
nastává, když se misionářská práce zaměřuje na misionářské 
poslání, oproti tomu, co se může stát, když se zaměřuje pouze 
na misionářské činnosti:

1) Pokud jsou misionáři motivováni misionářským posláním, 
učí druhé tak, aby jim pomohli opravdu porozumět evange-
liu a tomu, proč a jak mají činit pokání. Pokud se misionáři 
nezaměřují na své poslání, může se stát, že budou učit zkrátka 
jen proto, aby dosáhli určitého počtu lekcí odučených za 
týden. V tom případě se budou snažit lekci jen odučit, než aby 
opravdu naslouchali a reagovali na to, co má zájemce na mysli 
a na srdci. Budou jen předávat informace, aniž by nabízeli 
spasení – a to jsou z pohledu zájemce (i misionáře) dva zcela 
rozdílné zážitky.

2) Misionáři, kteří zapomínají na své poslání, mohou „otevírat 
svá ústa“ a věnovat se nacházení zájemců, aby naplnili okruh 
těch, které učí, určitým počtem lidí, aniž by se snažili naslou-
chat Duchu, aby rozpoznali, kdo z těch, s nimiž mluví, Ducha 
pociťuje. Snaha někoho najít se pak bude zaměřovat na počty, 
bez návaznosti na možnost tyto lidi obrátit.

3) Bez misionářského poslání na mysli bude plánovací diář 
nejspíše sloužit jen jako harmonogram a soupis naplánova-
ných schůzek. Pokud je však na prvním místě misionářské po-
slání, stane se plánovací diář nástrojem pro zajištění toho, že 
misionář si bude vědom všeho, co je třeba udělat u každého 
jednotlivého zájemce pro dosažení žádoucího výsledku – 
neboli pro dosažení obrácení a křtu – a bude na to pamatovat 
a usilovat o to. V opačném případě misionář pravděpodobně 
uvízne v určité pasti, kdy si bude myslet, že měřítkem jeho 
úspěchu je jeho zaneprázdněnost.

4) Misionář, který přijal misionářské poslání za své, se bude 
těšit na každodenní možnost hodovat na slově Božím, protože 
jeho studium bude mít určitý účel. Bude hledat odpovědi na 

niterné otázky svého zájemce i na ty své. Bude hledat vedení, 
jak má učit a vést zájemce po cestě pokání. Bez vědomí tohoto 
účelu bude misionář nejspíše méně nadšený z osobního 
studia i ze studia se společníkem. I když tomu možná věnuje 
příslušný čas, bude to bez jiskry, která by později mohla 
prostoupit jeho výuku duchem zjevení a proroctví. (Viz Alma 
17:2–3; 43:2; NaS 11:21, 25–26.)

5) Mohlo by se stát, že misionář bude jen mechanicky zvát 
druhé, aby přišli na shromáždění, protože se bude domnívat, 
že právě to mají misionáři dělat. Avšak když mu v srdci plane 
misionářské poslání, pak rozumí tomu, že účast na shromáž-
dění je pro zájemce nutná k tomu, aby si vypěstovali silnější 
touhu dát se pokřtít a aby získali základ pro vytrvání do konce 
ve smlouvě evangelia. Mají- li misionáři na mysli toto hlavní 
poslání, pak budou naléhavěji zvát druhé, aby chodili na 
shromáždění, budou jinak vysvětlovat, jak důležité je sabatní 
uctívání Boha a co lze na nedělních bohoslužbách Církve oče-
kávat, a moc doprovázející jejich slova bude mít přesvědčující 
vliv, který by jinak nebyl přítomen.

Nepřehlížejte prosím první kapitolu v příručce Kažte evan-
gelium mé a její otázku: „Jaké mám jako misionář poslání?“ 
Když misionáři toto poslání spočívající v přivádění lidí ke 
Kristu skrze zásady a obřady znovuzřízeného evangelia při-
jmou za své, porozumějí tomu, že misionářská práce není jen 
jakýsi program, je to dílo – dílo Otce, Syna a Svatého Ducha. 
Porozumějí tomu, že nejsou obchodní zástupci či technici, 
ale božsky zplnomocnění a pověření učitelé spravedlivosti. 
Porozumějí tomu, že svět nemá jiný přístup ke smírné milosti 
a spasení než skrze ně a Církev, kterou zastupují – Církev 
Ježíše Krista Svatých posledních dnů. Porozumějí tomu, co 
je jejich cílem a cílem této práce, a budou aktivně stát za zá-
ležitostmi svého Otce. Budou – jako synové Mosiášovi – učit 
„s mocí a pravomocí Boží“. (Alma 17:3.)

Otázky k diskusi
 1) Jak může misionář zjistit, zda je jeho jednání vedeno misio-

nářským posláním?

 2) Jaký vliv by mohla mít snaha zaměřovat se na účel misio-
nářské práce na to, jak každý den vykonáváte misionářské 
činnosti?

 3) Jak vám poslední odstavec pomáhá porozumět věčné po-
vaze toho, co jako misionář budete dělat?
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Vytvářejte ovzduší
lásky a úcty. Když
studenti přicházejí do
třídy, pozdravte je
jménem, řekněte jim, že
je rádi vidíte, vyjádřete,
že si jich vážíte, nebo se
jich zeptejte na jejich
rodinu, práci či školu.
Studenti, kteří pociťují, že
jejich učitel i ostatní
studenti je mají rádi,
důvěřují jim a cení si jich,
budou pravděpodobně
do třídy přicházet
ochotněji, budou
otevřenější vůči vlivu
Ducha a budou mít větší
touhu se do výuky
zapojovat.

Všichni potřebujeme Usmíření

Úvod
Usmíření Ježíše Krista je ústředním bodem Božího plánu spasení.
Ježíš Kristus skrze Usmíření naplnil záměry svého Otce tím, že nás
vykoupil z duchovní a fyzické smrti, uspokojil požadavky
spravedlnosti a očistil nás od osobních hříchů pod podmínkou
pokání. Spasitel nás také utěšuje v našich slabostech, dává nám
sílu, abychom mohli uskutečnit to, co bychom vlastními silami

nezvládli, a dodává nám naději, že se můžeme vrátit k Němu
a k Nebeskému Otci a žít s Nimi. Misionáři na plný úvazek se
účastní práce na spasení tím, že druhým pomáhají poznat, jak
získat přístup k požehnáním plynoucím z Usmíření skrze víru
v Ježíše Krista, pokání, křest, konfirmaci a vytrvání do konce.

Příprava před výukou
• Prostudujte si tyto pasáže, abyste lépe porozuměli tomu, proč potřebujeme

Usmíření: Římanům 3:23; 2. Nefi 9:6–10; a Alma 42:9–14.

• Prostudujte si tyto pasáže, abyste poznali některá požehnání, která jsou skrze
Usmíření dostupná: Mosiáš 3:19; 4:3; 24:12–15; a Alma 5:12–13; 7:11–13.

• Prostudujte si článek od staršího Jeffreyho R. Hollanda, „Misionářská práce
a Usmíření“, Liahona, říjen 2001, 26–32.

• Prostudujte si Kažte evangelium mé, strany 51–52 a 60–61.

• Připravte se, že studentům pustíte video „He Lives! All Glory to His Name!“ [„On
žije! Sláva budiž Jeho jménu!“] (2:51; úryvek z proslovu staršího Richarda G. Scotta,
Liahona, květen 2010, 75–78), které je dostupné na stránkách lds.org/media-library.

Náměty pro výuku
Proč potřebujeme Usmíření
Začněte tím, že studentům položíte tuto otázku:

• Jak lidé docházejí k poznání, že v osobním životě potřebují Usmíření Ježíše Krista?

Poté studentům ukažte tento citát:

„Tak jako člověk vskutku netouží po jídle, dokud není hladový, právě tak netouží po
Kristově spasení, dokud neví, proč Krista potřebuje.

Nikdo náležitě a pořádně neví, proč potřebuje Krista, dokud neporozumí nauce o Pádu
a o jeho účinku na celé lidstvo a dokud tuto nauku nepřijme.“ (President Ezra Taft
Benson, A Witness and a Warning [1988], 33.)

Poté se zeptejte:

• Co máme na mysli, když mluvíme o Pádu Adama?

Ukažte tento citát a požádejte některého studenta, aby ho přečetl:

„Protože Adam a Eva … pojedli z ovoce stromu poznání dobra a zla, byli vyvrženi z přítomnosti Páně
(viz NaS 29:40–41). Jinými slovy – zakusili duchovní smrt. Stali se také smrtelnými – podrobeni
tělesné smrti. Tato duchovní a tělesná smrt se nazývá Pád. …
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Vysvětlování nauky.
Jednou z dovedností,
které jsou pro každého
misionáře nezbytně
nutné, je schopnost
porozumět naukám,
kterým učí,
a jednoduchými slovy je
vysvětlit. Tuto schopnost
můžete u svých studentů
rozvíjet tím, že je budete
pravidelně žádat, aby
určitou nauku vysvětlili
a aby popsali, proč je
důležité, aby jí oni
i zájemci rozuměli.

Protože jsme potomci Adama a Evy, ocitáme se ve smrtelnosti v tomto padlém stavu, který jsme
zdědili (viz Alma 42:5–9, 14). Jsme odděleni z přítomnosti Páně a podrobeni tělesné smrti. Jsme také
vystaveni působení protikladů a v rámci tohoto působení jsme zkoušeni těžkostmi života a pokušeními
protivníka (viz 2. Nefi 2:11–14; NaS 29:39; Mojžíš 6:48–49).“ (Věrni víře [2004], 88.)

Pomozte studentům rozpoznat nauky uvedené v tomto citátu tím, že se jich zeptáte:

• Jak Pád Adama ovlivňuje každého z nás jakožto potomka Adama a Evy? (Tak jako
Adam a Eva jsme i my podrobeni tělesné i duchovní smrti. Žijeme v padlém
světě a jsme podrobeni těžkostem života a pokušením protivníka. Jsme
odříznuti z Otcovy přítomnosti a potřebujeme Spasitelovu pomoc, abychom
se k Němu mohli vrátit.)

Napište na tabuli následující odkazy na verše z písem a dejte studentům několik minut
na to, aby si je prostudovali:

Římanům 3:23

2. Nefi 9:6–10

Alma 42:9–11, 14

Řekněte studentům, aby se při studiu těchto veršů zaměřili na to, jak je každý z nás
ovlivněn Pádem Adama a Evy.

• Co tyto verše z písem vysvětlují ohledně toho, jak je každý z nás ovlivněn Pádem
Adama a Evy? (Zatímco budou studenti odpovídat, pište jejich odpovědi na tabuli.
Ačkoli se jejich odpovědi mohou lišit, mohou znít třeba takto: Všichni hřešíme
a stáváme se v očích Božích nečistými; kvůli hříchu jsme odříznuti z Boží
přítomnosti; zakusíme tělesnou smrt; žijeme v padlém světě a musíme
překonávat „přirozeného člověka“ [Mosiáš 3:19].)

Zeptejte se studentů, jaké mají otázky ohledně nauk a výrazů, které zmínili. Podpořte
studenty k diskusi, při níž tyto otázky proberete. Poté se zeptejte:

• Jak tyto verše z písem pomáhají vysvětlit, proč všichni potřebujeme Ježíše Krista?
(Usmíření Ježíše Krista nás vykupuje z Pádu Adama a z našich skutků
neposlušnosti.)

Vysvětlete, že v rámci Božího milosrdného plánu nám Usmíření Ježíše Krista dovoluje
uniknout ze spárů „oné příšery“ smrti a pekla (viz 2. Nefi 9:10) neboli tělesné
a duchovní smrti. Všichni budeme vzkříšeni. Prostřednictvím Usmíření Ježíše Krista
můžeme být očištěni od svých hříchů, když činíme pokání. Bez Ježíše Krista bychom
nejen zahynuli, ale také bychom byli celou věčnost podrobeni ďáblu.

Podělte se o krátké svědectví ohledně moudrosti a milosrdenství Božího plánu. Ujistěte
studenty, že skrze Usmíření Ježíše Krista lze překonat všechny důsledky Pádu.

Proč je důležité učit o Usmíření
Zvažte možnost přečíst následující citát staršího Richarda G. Scotta z Kvora

Dvanácti apoštolů nebo pustit video z tohoto proslovu. Vyzvěte studenty, aby se
zaměřili na to, proč je důležité, abychom prohloubili své pochopení Usmíření.

LEKCE 2: VŠICHNI POTŘEBUJEME USMÍŘENÍ
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„Když … přemýšlíte o Vzkříšení a o ceně, jež byla zaplacena, a o daru, jenž byl přinesen
skrze Usmíření, přemítejte o tom, čemu o těchto posvátných událostech učí písma. Posílí
se tím vaše osobní svědectví o jejich pravdivosti. Musejí být něčím více než jen
zásadami, jimž se učíte zpaměti. Musejí být vetkány do samotné podstaty vaší bytosti
jako pevná hradba před vzrůstajícím přílivem ohavností, jež zaplavují svět. …

Bez Usmíření by plán štěstí našeho Otce v nebi nemohl být v plné míře realizován. Usmíření dává
všem příležitost překonat následky chyb, jichž se v životě dopustili. Jsme-li poslušni zákona, získáváme
požehnání. Pokud zákon porušíme, z naší dřívější poslušnosti nezůstane nic, co by mohlo uspokojit
požadavky spravedlnosti za onen porušený zákon. Spasitelovo Usmíření nám umožňuje činit pokání
z jakékoli neposlušnosti, a vyhnout se tak trestům, jež by jinak spravedlnost požadovala.

Má úcta k Usmíření Svatého Izraelského, Knížete pokoje a našeho Vykupitele, a má vděčnost za toto
Usmíření se neustále prohlubují, kdykoli se mu snažím více porozumět. Uvědomuji si, že žádná
smrtelná mysl nedokáže plně pochopit význam všeho, co Ježíš Kristus svým Usmířením pro děti
Nebeského Otce vykonal – a ani žádný jazyk člověka to nedokáže náležitě vyjádřit. Přesto je nezbytné,
abychom se toho o tom dověděli co možná nejvíce. Usmíření je onou nezbytnou součástí plánu štěstí
našeho Otce v nebi, bez níž by tento plán nemohl být uveden do pohybu. Vaše porozumění Usmíření
a náhled, jejž poskytuje vašemu životu, vám velice pomůže tvůrčím způsobem využívat všechny
znalosti, zkušenosti a dovednosti, jež v tomto smrtelném životě získáváte. …

Je velmi nutné, aby každý z nás prohloubil své porozumění významu Usmíření Ježíše Krista, aby
v našem životě mohlo vytvořit neotřesitelný základ, na kterém můžeme stavět svůj život. …

Vážné osobní přemítání o verších z písem doprovázené hledáním a upřímnou modlitbou prohloubí
vaše porozumění Spasitelovu neocenitelnému Usmíření a vaši vděčnost za něj.“ („On žije! Sláva budiž
Jeho jménu“, Liahona, květen 2010, 75–77.)

Pomozte studentům zamyslet se více nad citátem staršího Scotta tím, že jim položíte
například tyto otázky:

• Které části proslovu staršího Scotta kladou důraz na to, jak je důležité porozumět
Usmíření? (Dbejte na to, aby studenti uvedli například tyto části citátu: Spasitelovo
utrpení „nás bude ovlivňovat nejen v tomto životě, ale i v celé věčnosti“; „Jeho
Usmíření uvedlo plně do pohybu plán štěstí Jeho Otce v nebi“; „Ježíš zajišťuje
rovnováhu mezi spravedlností a milosrdenstvím, pod podmínkou naší poslušnosti“;
„Usmíření dává všem příležitost překonat následky chyb, jichž se v životě
dopustili“; a „Vaše porozumění Usmíření a náhled, jejž poskytuje vašemu životu,
vám velice pomůže tvůrčím způsobem využívat všechny znalosti, zkušenosti
a dovednosti, jež v tomto smrtelném životě získáváte“.)

• Starší Scott prohlásil, že zásady týkající se Usmíření „musejí být něčím více než jen
zásadami, jimž se učíte zpaměti. Musejí být vetkány do samotné podstaty vaší
bytosti.“ Jak toho může perspektivní misionář dosáhnout?

Mnozí mladí lidé nerozumějí požehnáním, vyjma odpuštění hříchů, která jim
přicházejí do života prostřednictvím Usmíření. Abyste studentům pomohli prohloubit
porozumění těmto dalším požehnáním, poskytněte jim několik minut na to, aby si
prostudovali následující pasáže z písem a vyhledali požehnání, která skrze Usmíření
Ježíše Krista přicházejí: Mosiáš 3:19; 4:3; 24:12–15; Alma 5:12–13; 7:11–13. Po uplynutí
dostatečné doby studenty požádejte, aby popsali některá z mnoha požehnání
plynoucích z Usmíření. Jejich odpovědi shrňte na tabuli.

Poznámka: Než budete pokračovat ve výuce, mohli byste věnovat několik minut tomu, že si se studenty
přečtete heslo Usmíření, usmířiti v Průvodci k písmům a budete o něm diskutovat.

Ukažte studentům tento citát a některého z nich požádejte, aby ho přečetl:
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„Jak vaše porozumění Usmíření vykonanému Ježíšem Kristem poroste, vaše touha sdílet
evangelium se bude zvětšovat.“ (Kažte evangelium mé, 2.)

Pomozte studentům lépe porozumět této zásadě tím, že se jich zeptáte:

• Proč touha člověka sdílet evangelium vzroste, když rozumí Usmíření?

Požádejte studenty, aby se ve spolupráci s dalším členem třídy střídali při čtení
1. Nefiho 8:10–12; Enose 1:5–9; a Mosiáše 27:34–36 a 28:1–4. Vyzvěte je, aby v těchto
pasážích našli určitý opakující se vzor. Po uplynutí dostatečné doby požádejte několik
studentů, aby popsali vzor, který našli. (Poté, co Lehi, Enos a synové Mosiášovi zakusili
požehnání plynoucí z Usmíření, pociťovali touhu dělit se o evangelium a pomáhat
druhým v tom, aby tatáž požehnání obdrželi i oni.)

Abyste studentům pomohli pocítit pravdivost a důležitost zásady, kterou jste napsali na
tabuli, zeptejte se jich:

• Pokud to není příliš osobní otázka, jaké vaše zážitky týkající se Usmíření vás
motivují k tomu, abyste se dělili o evangelium s druhými?

• Jak vás vaše znalost Usmíření a to, jaké ohledně něj máte pocity, motivuje k tomu,
abyste druhé přivedli blíže k Ježíši Kristu?

Dejte studentům čas na to, aby se zamysleli nad tím, zda je jejich porozumění
Usmíření Ježíše Krista součástí jejich motivace sloužit na misii, a také nad tím, co
mohou dělat, aby se prohloubila jejich míra vděčnosti za to, co pro ně Ježíš Kristus
udělal.

Pomáhejte zájemcům obdržet požehnání plynoucí z Usmíření
Vysvětlete studentům, že žádná nauka, které budou jako misionáři učit a kterou mají
zájemci i misionáři pochopit a přijmout, není důležitější než nauka o Usmíření Ježíše
Krista.

Vyzvěte studenty, aby si prostudovali 2. Nefiho 2:6–8 a zjistili, co podle Lehiových slov
máme se svou znalostí o Usmíření dělat. Poté, co několik studentů odpoví, pomozte
členům třídy porozumět tomu, že zájemci musí pochopit a přijmout Usmíření, tím, že
jim ukážete a přečtete tento citát staršího Jeffreyho R. Hollanda z Kvora Dvanácti
apoštolů:

„Na konferencích zóny, které jsou jedny z nejlepších příležitostí pro výuku, které my,
jakožto generální autority, s těmito mladými misionáři a misionářkami máme, se
misionářů často ptám, co si přejí, aby zájemci udělali v důsledku jejich diskusí s nimi.

‚Dali se pokřtít!‘ vykřiknou pokaždé naprosto jednohlasně.

‚Ano,‘ odpovídám, ‚opravdu chceme, aby se dali pokřtít, ale co tomu předchází?‘ …

Téměř nikdy se tito misionáři nedostanou k tomu, aby uvedli dvě základní věci, které si přejeme, aby
zájemci před křtem dělali – aby měli víru v Pána Ježíše Krista a aby činili pokání z hříchů. My totiž
‚věříme, že prvními zásadami a obřady evangelia jsou: za prvé víra v Pána Ježíše Krista; za druhé
pokání; [poté] za třetí křest ponořením na odpuštění hříchů; za čtvrté vkládání rukou pro dar Ducha
Svatého‘. (Čl. v. 1:4; zvýraznění přidáno.)

Nový život obráceného má být postaven na víře v Pána Ježíše Krista a v Jeho vykupující oběť – na
přesvědčení, že On je skutečně Syn Boží, který právě nyní žije, že On je skutečně oněmi dveřmi do
ovčince, že jedině On drží klíče k našemu spasení a oslavení. Po této víře má následovat opravdové
pokání – pokání, které ukazuje naši touhu být čistými, obnovenými a uzdravenými; pokání, které nám
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umožňuje činit si nárok na úplná požehnání plynoucí z Usmíření.“ („Missionary Work and the
Atonement“, Ensign, Mar. 2001, 10–11.)

Poté se zeptejte:

• Co musí zájemce dělat, aby si mohl činit nárok na úplná požehnání plynoucí
z Usmíření? (Musí mít víru v Ježíše Krista, činit pokání a dát se pokřtít.)

Vysvětlete studentům, že verš v Nauce a smlouvách 20:37 popisuje požadavky pro
křest. Vyzvěte studenty, aby si tento verš přečetli a zaměřili se na to, co má zájemce
před svým křtem udělat. Zeptejte se:

• Jak například mají zájemci projevovat to, že rozvíjejí víru v Ježíše Krista? (Mají se
pokořit, činit pokání z hříchů, projevovat to, že činí dobré skutky, atd.)

• Jakou roli hrají misionáři ve snaze pomáhat zájemcům splnit požadavky pro křest?
Jak se toto vztahuje k vašemu poslání jakožto misionářů? (Je-li to nutné,
připomeňte studentům zásady z minulé lekce.)

Misionářům je přikázáno, aby učili o pokání
Na tabuli napište tuto otázku:

Co je to nejdůležitější, co mohou misionáři dělat, aby pomáhali přivádět děti Boží ke
Kristu?

Vyzvěte studenty, aby si přečetli Nauku a smlouvy 18:11–14 a vyhledali odpověď na
otázku uvedenou na tabuli. Diskutujte o jejich odpovědích a poté se zeptejte:

• Proč je pokání jedinou možností, jak mohou děti Boží získat přístup k úplným
požehnáním plynoucím z Usmíření? (Viz Mosiáš 16:13; Alma 11:37; a Helaman
14:13.)

Na tabuli napište následující odpověď na otázku, která je již na tabuli uvedena:

Misionářům je přikázáno učit druhé o pokání, aby tak ti, které učí, mohli
získat přístup k úplným požehnáním plynoucím z Usmíření a mohli začít
nový život v Kristu.
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Vysvětlete, podělte se
a vydejte svědectví.
Základní vzor výuky,
který si mají misionáři
osvojit, aby ho dokázali
bez obtíží používat,
vypadá takto: 1) vysvětlí
určitou nauku svými
slovy, 2) podělí se o verš
z písem nebo o osobní
zkušenost, která pomůže
dotyčnou nauku objasnit,
a 3) vydají svědectví
ohledně toho, jak na
danou nauku nahlížejí,
a ohledně toho, proč je
důležitá.

Rozdělte členy třídy do dvou skupin. Dejte první polovině třídy za úkol prostudovat si
oddíl s názvem „Usmíření“ na stranách 50–51 v příručce Kažte evangelium mé. Druhé
polovině třídy dejte za úkol prostudovat si oddíl s názvem „Prostřednictvím Krista
můžeme být očištěni od hříchu“ na stranách 59–60 v příručce Kažte evangelium mé.
Poskytněte studentům několik minut na to, aby si zadaný oddíl přečetli a připravili si
dvouminutové shrnutí přečteného materiálu. Povzbuďte je, aby v rámci svého shrnutí
1) zmínili a objasnili základní body nauky, 2) podělili se o osobní zkušenost nebo verše
z písem, které dotyčnou nauku dokládají, a 3) vydali svědectví o tom, čemu učí.
Napište stručně tyto tři kroky na tabuli.

Poté, co měli studenti dostatek času na přípravu, byste je mohli vyzvat, aby vytvořili
dvojice se studenty z druhé poloviny a vzájemně učili jeden druhého. Poté, co měl
každý z nich příležitost učit jiného člena třídy, byste je mohli požádat, aby se některý
z nich dobrovolně přihlásil, přišel před třídu a své shrnutí přednesl před všemi členy
třídy. Po této prezentaci dotyčného studenta pochvalte a požádejte ostatní členy třídy,
aby se podělili o zpětnou vazbu ohledně této činnosti. Zeptejte se jich, zda mají nějaké
otázky, a poté se zeptejte:

• Jaký jste měli pocit, když jste učili o Usmíření Ježíše Krista a vydávali o něm
svědectví?

• Co z toho, co jste objevili, by vám mohlo pomoci, když budete učit zájemce
o Usmíření Ježíše Krista?

• Proč se těšíte na to, až budete moci učit druhé o Usmíření Ježíše Krista?
Poznámka: Pokud to čas dovolí, mohli byste zvážit možnost použít níže uvedený námět k výuce, abyste

studentům pomohli získat větší sebedůvěru při výuce o Usmíření Ježíše Krista. V opačném případě lekci
zakončete tím, že požádáte několik studentů, aby se podělili o své myšlenky a pocity ohledně Spasitele
a Jeho Usmíření.

Používání písem
Vysvětlete studentům, že jakožto misionáři mohou učit s větší mocí, když budou
používat písma. Dejte polovině třídy za úkol projít si pasáže z písem uvedené v oddíle
„Usmíření“ v rámečku Studium písem na straně 51 v příručce Kažte evangelium mé.
Druhé polovině třídy dejte za úkol projít si pasáže z písem uvedené v rámečku
Studium písem na straně 60 v příručce Kažte evangelium mé. Povzbuďte studenty, aby
vybrali některou pasáž o Usmíření Ježíše Krista, které rozumějí a o níž by mohli bez
zdráhání vydat svědectví. Poté, co jim poskytnete dostatek času na to, aby se o tuto
pasáž podělili, se zeptejte:

• Jak byste mohli použít vybranou pasáž z písem k tomu, abyste někomu pomohli
lépe porozumět Usmíření Ježíše Krista? (Požádejte o odpověď několik studentů.)

• Proč je podle vás důležité, aby misionáři při výuce používali písma?

Vyzvěte studenty, aby si nalistovali oddíl s názvem „Používejte písma“ na straně 180
v příručce Kažte evangelium mé. Požádejte některého z nich, aby přečetl první odstavec
včetně čtyř bodů s odrážkami, a poté vyzvěte ostatní, aby posoudili, jak se jejich
náměty týkající se důležitosti používání písem shodují s těmi, které jsou uvedeny
v příručce Kažte evangelium mé.

Řekněte studentům, že za několik minut budou učit některého dalšího studenta na
základě pasáže z písem o Usmíření, kterou si před chvílí vybrali. Vysvětlete, že
v příručce Kažte evangelium mé jsou uvedeny zásady, které jim při výuce pomohou.
Požádejte některého studenta, aby přečetl dílčí oddíl s názvem „Uveďte verš z písem“
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na stranách 180–181 v příručce Kažte evangelium mé. Zeptejte se studentů, zda mají
ohledně tohoto kroku nějaké otázky, a poskytněte jim chvíli na zamyšlení, jak by mohli
pasáž z písem, kterou si vybrali, uvést.

Poté požádejte jiného studenta, aby přečetl dílčí oddíl s názvem „Přečtěte pasáž“ na
straně 181 v příručce Kažte evangelium mé. Poskytněte studentům chvíli na to, aby si
přečetli svou vybranou pasáž z písem a určili, jaká slova nebo části textu možná budou
muset zájemci vysvětlit. Poté požádejte třetího studenta, aby přečetl dílčí oddíl
s názvem „Uplatňujte verš z písem“ na straně 181. Znovu se studentů zeptejte, zda
mají nějaké otázky.

Abyste jim pomohli úspěšně učit z písem, měli byste jim tuto dovednost názorně
předvést. Zvažte možnost vybrat si k výuce jeden nebo dva verše z Mosiáše 3:7–11
a 16–19, abyste tak nepoužili pasáže z písem, které si vybrali studenti. Jednoduše
a stručně znázorněte výuku pasáže z písem pomocí tří kroků: uvést, přečíst, uplatnit.
Tato ukázka studentům pomůže nemít přehnané obavy z toho, co se od nich očekává.
Poté, co skončíte, se jich zeptejte, zda mají nějaké otázky.

Poskytněte členům třídy několik minut na přípravu výuky vybrané pasáže z písem
pomocí tří kroků uvedených v příručce Kažte evangelium mé. Poté přidělte každému
studentovi do dvojice některého dalšího člena třídy a vyzvěte je, aby učili jeden
druhého. Až budou s výukou hotovi, ujistěte je, že když budou studovat písma
a příručku Kažte evangelium mé, jejich schopnost učit evangeliu a důvěra v to, že to
zvládnou, poroste.

Na závěr dnešní lekce se jich zeptejte, zda by se některý z nich nechtěl podělit o své
myšlenky či pocity ohledně Ježíše Krista, obzvláště ohledně Usmíření Ježíše Krista.

Výzvy k činu
Abyste studentům pomohli lépe porozumět Usmíření Ježíše Krista, vyzvěte je, aby
splnili jeden nebo více následujících úkolů:

• Během osobního studia písem si označujte nebo zvýrazňujte pasáže, které vám
pomáhají porozumět Ježíši Kristu a Jeho Usmíření.

• Podělte se o svědectví týkající se Usmíření s někým doma, v Církvi nebo na
internetu.

• Pokud vám to situace umožní, vydejte svědectví o Usmíření na schůzce, kde budete
učit s misionáři na plný úvazek nějakého zájemce.

• Věnujte každý den čas tomu, abyste v písmech studovali o Usmíření Ježíše Krista.
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3

Joseph a Hyrum Smithovi

Učení se Duchem

Úvod
Aby misionáři rostli v poznání evangelia a zůstali na stezce vedoucí
k věčnému životu, musí si vypěstovat zvyk studovat evangelium.
V misionářských výcvikových střediscích tráví misionáři několik
hodin denně osobním studiem a studiem se společníkem. Očekává
se od nich, že v misijním poli budou dál studovat evangelium každý

den. Aby si vytvořili zásobárnu poznání evangelia a prohloubili
vlastní obrácení, musí se učit „studiem a také vírou“. (NaS 88:118.)
Pro misionáře je nezbytné, aby měli tuto zásobárnu poznání, kterou
získávají studiem, při němž je vede Duch, aby mohli učit s mocí a
plnit své poslání.

Příprava před výukou
• Prostudujte si Nauku a smlouvy 8:2–3; 9:7–8; 11:12–17, 21–22, 26–28; a 138:1–2, 11.

• Prostudujte si Kažte evangelium mé, strany 17–18 a 22–24.

• Pokud studenti nemají studijní deník, obstarejte pro ně listy papíru, na které budou
moci psát.

• Připravte se, že studentům pustíte video „Advice for Studying the Scriptures“
[„Rady pro studium písem“] (2:07), které je dostupné na stránkách LDS.org.

• Připravte si materiál na rozdání s názvem „Návyky týkající se osobního studia
písem“, který se nachází na konci lekce.

• Připravte se ukázat obrázek Josepha a Hyruma Smithových.

Náměty pro výuku
Důležitost studia evangelia
Ukažte studentům obrázek Josepha Smitha a jeho bratra Hyruma a vyzvěte je, aby si
v písmech nalistovali Nauku a smlouvy 11. Pomozte jim porozumět kontextu tohoto
oddílu tím, že vysvětlíte, že zatímco Joseph Smith překládal Knihu Mormonovu, jeho
starší bratr Hyrum se začal o toto dílo hluboce zajímat a přál si dělit se o poselství
o Znovuzřízení s druhými. Hyrum ve snaze poznat Pánovu vůli poprosil Josepha, aby
za něj požádal Pána o zjevení. Pánova odpověď je zaznamenána v Nauce
a smlouvách 11. V mnoha ohledech byl Hyrum v témže postavení jako členové vaší
třídy, kteří se také připravují na sdílení poselství o znovuzřízeném evangeliu.

Požádejte několik studentů, aby se střídali při čtení Nauky a smluv 11:15–17, a ostatní
členy třídy vyzvěte, aby text sledovali a zaměřili se na to, jaké rady Pán Hyrumovi
udělil. Poté se zeptejte:

• Proč Pán řekl Hyrumovi, aby „ještě chvíli“ počkal, než se bude moci dělit
o poselství evangelia s druhými?

Vyzvěte studenty, aby si přečetli Nauku a smlouvy 11:21–22 a 26 a vyhledali rady, které
platí pro perspektivní misionáře i v dnešní době.

• Co měl Hyrum podle Pánových slov dělat v rámci přípravy na sdílení poselství
evangelia s druhými? Co znamená získat Boží slovo? Co znamená uchovávat jako
poklad slovo Páně ve svém srdci?

• Jak by mohli Pánovy rady v těchto verších pomoci v dnešní době těm, kdo se
připravují na službu na misii? (Ačkoli mohou studenti použít různá slova, měla by
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v jejich odpovědích zaznít tato zásada: Studium evangelia připravuje misionáře
na to, aby kázali evangelium s Duchem a mocí.)

• Jaká požehnání slíbil Pán těm, kteří usilují o získání Jeho slova?
Poznámka: Když se misionáři učí naukám evangelia a získávají silnější svědectví, jejich schopnost učit

s Duchem vzroste. Misionáři jsou povzbuzováni, aby se učili a rostli tím, že budou číst Knihu Mormonovu
a studovat lekce uvedené v kapitole 3 v příručce Kažte evangelium mé. Pomozte studentům uvědomit si, že
toto studium jim může pomoci začít nyní získávat Boží slovo.

Vyzvěte studenty, aby si nalistovali stranu 180 v příručce Kažte evangelium mé,
a požádejte některého z nich, aby přečetl odstavec začínající slovy „Vaše schopnost učit
s mocí …“ Poté se zeptejte:

• Jaké myšlenky v tomto odstavci zdůrazňují důležitost každodenního studia písem
u těch, kteří se chtějí stát efektivními misionáři? (Studium písem připravuje
misionáře na to, aby učili evangeliu s mocí.)

Vysvětlete studentům, že zbývající část lekce se bude zaměřovat na to, jak mohou více
těžit z osobního studia písem. Povzbuďte je, aby se během lekce zamýšleli nad tím, jak
mohou uplatňovat to, čemu se učí, aby tak zdokonalili efektivitu svého osobního studia
písem a evangelia.

Používání studijního deníku
Vyzvěte členy třídy, aby si nalistovali stranu x v úvodu příručky Kažte evangelium mé.
Požádejte dva studenty, aby přečetli dva odstavce uvedené v dílčím oddíle „Studijní
deník“. Poté se zeptejte:

• Jak vám podle tohoto oddílu může při studiu evangelia pomáhat používání
studijního deníku?

• Proč by mohlo být důležité zaznamenávat si myšlenky a pocity, které k vám při
studiu evangelia přicházejí?

Zvažte možnost zeptat se studentů, zda má některý z nich studijní deník, a požádejte
ty, kteří ho mají, aby se podělili o to, v čem je pro ně jejich deník přínosem. Povzbuďte
studenty, aby studijní deník začali používat, pokud tak ještě nečiní. Připomeňte jim, že
studijní deník může být jednoduše jakýkoli levný vázaný deník, zápisník nebo
kroužkový blok. Také mohou používat nástroj na psaní poznámek a deníku na
stránkách LDS.org nebo jakoukoli aplikaci pro psaní poznámek na elektronickém
zařízení. Povzbuďte je, aby si studijní deník přinášeli na každou lekci, aby si tak mohli
zaznamenávat myšlenky, pocity a postřehy, které k nim budou během vyučovací
hodiny přicházet.
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Doplňující otázky.
Doplňující otázky mohou
studentům pomoci
hlouběji se zamyslet nad
určitou zásadou
a odpovídat na otázky
upřímněji. Když například
odpovědí příliš jednoduše
nebo krátce, mohli byste
se zeptat: „Můžeš prosím
uvést nějaký příklad
toho, co máš na mysli?“
nebo „Dokážeš si
vzpomenout na nějaký
zážitek, kdy jsi pocítil(a)
pravdivost toho, o čem
nyní mluvíme?“

Učení se Duchem
Rozdělte studenty do dvojic. Vyzvěte je, aby si společně přečetli druhý odstavec na
straně 17 v příručce Kažte evangelium mé a poté diskutovali o tom, co je pro smysluplné
studium písem zapotřebí. Poté, co měli studenti čas o tomto odstavci diskutovat,
několik z nich požádejte, aby se podělili o některé hlavní myšlenky, které z jejich
diskuse vyplynuly. Mohli byste použít například tyto otázky:

• Co znamená studovat s „opravdovým záměrem“? (Opravdový záměr znamená, že
máme v úmyslu řídit se tím, čemu se učíme, neboli uplatňovat to v praxi.)

• Jaký vliv by mohl mít opravdový záměr a lačnění a žíznění po spravedlivosti na něčí
studium evangelia? (Zatímco studenti odpovídají, zvažte možnost položit jim
doplňující otázky, abyste je povzbudili k hlubšímu zamyšlení se nad odpověďmi.
Například pokud studenti odpovědí, že opravdový záměr se projeví v tom, jak se
člověk modlí, mohli byste je požádat, aby vysvětlili, v čem budou tyto modlitby jiné.
Pokud odpovědí, že se to projeví v jejich přáních, požádejte je, aby tuto myšlenku
rozvedli.)

Požádejte tři studenty, aby se vystřídali při čtení tří odstavců v oddíle „Učení se
prostřednictvím Ducha Svatého“ na straně 18 v příručce Kažte evangelium mé. Vyzvěte
ostatní členy třídy, aby text sledovali a označili si požehnání, která k nám přicházejí,
když nám Duch Svatý pomáhá učit se evangeliu. Poté se zeptejte:

• Jaká požehnání k nám mohou přicházet, když nás při studiu evangelia vede Duch
Svatý? (Zatímco studenti odpovídají, zvažte možnost napsat na tabuli tuto zásadu:
Když nás při studiu evangelia vede Duch Svatý, získáváme více světla
a porozumění.)

Abyste studentům pomohli lépe pochopit, jak mohou přizvat Ducha Svatého, aby je při
studiu evangelia učil, přečtěte nebo ukažte následující citát staršího D. Todda
Christoffersona z Kvora Dvanácti apoštolů. Vyzvěte studenty, aby se zaměřili na to, co
mohou dělat, aby toho získali ze studia písem ještě více.

„Abyste měli evangelium vepsáno do srdce, potřebujete ho znát a růst v jeho plnějším
poznání. To znamená studovat ho. Když říkám ‚studovat‘, myslím tím něco více než jen
číst. Občas je dobré přečíst knihu písem za určitou stanovenou dobu, abyste získali
celkový přehled o jejím poselství, ale pro obrácení je důležitější zabývat se spíše tím,
kolik času písmům věnujete, než kolik jste z nich za tu dobu přečetli. Představuji si vás,

jak někdy přečtete jen několik veršů, zastavíte se, abyste o nich přemítali, znovu si je pečlivě přečtete,
a když přemýšlíte o jejich významu, modlíte se o porozumění, kladete si v duchu otázky, čekáte na
duchovní dojmy a zapisujete si inspirace a nápady, které přijdou, abyste si je pamatovali a naučili se
více. Budete-li takto studovat, možná za půl hodiny nepřečtete mnoho kapitol nebo veršů, ale
poskytnete tak ve svém srdci místo slovu Boha, a On k vám bude hovořit.“ („Až se obrátíš“, Liahona,
květen 2004, 11. Další studijní náměty najdete v proslovu staršího Richarda G. Scotta, „Jak obdržet
zjevení a inspiraci pro svůj osobní život“, Liahona, květen 2012, 45–47.)

Pomozte studentům zamyslet se více nad citátem staršího Christoffersona tím, že jim
položíte tyto otázky:

• Které kroky zmiňované starším Christoffersonem mohou vést k většímu
porozumění písem?

• Jak tyto kroky lépe umožňují Duchu Svatému, aby vás učil?

• Jak vám jeden nebo více těchto kroků pomáhá prohlubovat porozumění evangeliu?
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Vysvětlete, že při studiu písem je užitečné pochopit, jak s námi Duch Svatý
komunikuje. Rozdělte studenty ve třídě do dvojic (třeba do týchž dvojic jako v minulé
činnosti). Napište na tabuli následující odkazy na verše z písem a vyzvěte studenty, aby
si je přepsali do studijního deníku nebo na kus papíru: Nauka a smlouvy 8:2–3; 9:7–8;
11:12–14; a 138:1–2, 11.

Poskytněte studentům čas na to, aby si tyto pasáže prostudovali a označili si slova nebo
části textu, které popisují, jak s námi Duch Svatý komunikuje. Také by si mohli napsat
do studijního deníku něco o tom, co se z těchto pasáží dozvídají. Vyzvěte je, aby se
společníkem ve dvojici diskutovali o tom, co si v těchto verších označili a co se
dozvěděli. Po uplynutí dostatečné doby jim položte tyto otázky:

• Jaká slova nebo části textu, které jste našli, popisují, jak s námi Duch Svatý
komunikuje? (Odpovědi studentů pište na tabuli.)

• Jak vás Duch Svatý jedním z těchto způsobů učí a jak prohlubuje vaše porozumění
nějaké nauce či zásadě evangelia? Jaké konkrétní zážitky jste s tímto způsobem
studia měli?

Vyzvěte studenty, aby si nalistovali stranu 22 v příručce Kažte evangelium mé,
a požádejte některého z nich, aby přečetl první čtyři body s odrážkami uvedené pod
nadpisem „Náměty a doporučení pro studium“. Zvažte možnost položit tyto otázky:

• Jak by tato doporučení mohla ovlivnit schopnost misionáře efektivně se dělit
o evangelium s druhými?

• Jak byste mohli nyní, jakožto perspektivní misionáři, přijmout tato doporučení za
svá a uvést je do praxe?

• Jak by zlepšení vašich dovedností a zvyků týkajících se studia písem mohlo přispět
k tomu, abyste byli jako misionáři úspěšní? (Studenti pravděpodobně zmíní tuto
nebo podobnou zásadu: Když si misionáři vypěstují zvyk efektivně studovat
evangelium, bude je učit Duch, jejich úsilí pro ně bude mít větší přínos
a budou lépe připraveni učit evangeliu.)

Rozdělte třídu do skupinek po třech nebo po čtyřech. Vyzvěte studenty v každé
skupině, aby si mezi sebou rozdělili šest dílčích oddílů uvedených pod nadpisem
„Náměty a doporučení pro studium“ na stranách 22–24 v příručce Kažte evangelium mé
a tyto přidělené dílčí oddíly si prostudovali. Možná, že někteří členové skupiny si
budou muset prostudovat více dílčích oddílů než jen jeden. Vyberte v každé skupince
jednoho vedoucího, který bude řídit diskusi ohledně toho, co se ostatní ve skupince
dozvěděli a co mohou nyní dělat, aby jejich studium evangelia bylo smysluplnější
a efektivnější. Poté, co měli studenti ve skupinkách dost času na diskusi, se jich všech
zeptejte:

• Jak vám tyto studijní dovednosti či návyky pomáhají studovat písma efektivněji?

Abyste studentům pomohli osobně uplatňovat to, o čem diskutovali, dejte každému
z nich výtisk materiálu na rozdání s názvem „Návyky týkající se osobního studia
písem“. Poskytněte jim několik minut na to, aby splnili činnost uvedenou na tomto
materiálu.
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Po uplynutí dostatečné doby studenty požádejte, aby se podělili o myšlenky nebo
postřehy, které při této činnosti získali. Povzbuďte je, aby se snažili začlenit vybrané
dovednosti či návyky týkající se studia písem do svého osobního studia. Ujistěte je
o tom, že když tak učiní, Duch Svatý osvítí jejich mysl a prohloubí jejich porozumění
evangeliu.

Pomozte jim porozumět tomu, že mají-li se stát efektivními misionáři, pak je kromě
toho, jak studují, také velmi důležité i to, kdy a co studují. Vyzvěte členy třídy, aby si
nalistovali stranu viii v úvodu k příručce Kažte evangelium mé a prošli si Denní rozvrh
misionáře, který je uveden v oddíle „Osobní studium, studium se společníkem,
schůzky okrsku a konference zóny“. Poté se zeptejte:

• Jak tento denní rozvrh misionáře dokládá důležitost studia evangelia?

• Jak by vás nyní mohlo důsledné každodenní studium písem připravit na tento
striktně naplánovaný rozvrh dne, až budete misionáři?

Označování v písmech
Pokud vám zbývá dostatek času, zvažte možnost pustit studentům video „Advice

for Studying the Scriptures“ [„Rady týkající se studia písem“] (2:07), abyste jim
pomohli zamyslet se nad tím, jak se mohou zdokonalit v označování v písmech.

Po zhlédnutí videa se zeptejte:

• Co z toho, čemu jste se od staršího Bednara naučili, vám může pomoci zlepšit se při
studiu písem?

• Jaký je účel označování si v písmech? (Abyste si i později, až to budete znovu
potřebovat, lépe vzpomněli na to, co jste se dozvěděli již dříve.)

• Proč je důležité, aby misionáři věděli, jak si efektivně vzpomenout na to, co již dříve
poznali?

Žijte v souladu s tím, čemu se učíte
Požádejte některého studenta, aby ostatním ve třídě přečetl první odstavec pod
nadpisem „Žijte v souladu s tím, čemu se učíte“ na straně 19 v příručce Kažte
evangelium mé. Poté ho požádejte, aby přečetl Jana 7:17. Pomozte studentům rozpoznat
zásadu obsaženou v příručce Kažte evangelium mé a v Janovi 7:17 tím, že se zeptáte:

• Jaký je rozdíl mezi znalostí písem a životem podle nauk, které se v písmech
nacházejí? (Ačkoli mohou studenti použít různá slova, měli by rozumět této zásadě:
Když budeme žít podle nauk evangelia, Duch Svatý nám dosvědčí pravdivost
těchto zásad a posílí naši víru, poznání a svědectví.)

Vysvětlete, že starší David A. Bednar z Kvora Dvanácti apoštolů učil o tom, jak je
důležité jednat podle toho, čemu se učíme. Ukažte následující citát a požádejte
některého studenta, aby ho přečetl celé třídě:

„Jako studenti evangelia máme být ‚činitelé slova, a ne posluchači toliko‘ (Jakub 1:22).
Naše srdce je otevřeno vlivu Ducha Svatého, pokud svobodu jednání používáme vhodně
a jednáme v souladu se správnými zásadami – a tím Ho vyzýváme, aby nás učil a svědčil
nám.“ („Buďte bedliví se vší ustavičností“, Liahona, květen 2010, 42.)

• Co znamená být činitelé slova, a ne pouze posluchači?
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• Jak jednání „v souladu se správnými zásadami“ prohlubuje naše porozumění tak,
jak toho studium samo o sobě dosáhnout nemůže?

• Jak vám jednání v souladu se správnými zásadami umožnilo nebo umožňuje získat
hlubší porozumění a svědectví o nějaké zásadě evangelia, podle níž se snažíte žít?

Požádejte některého studenta, aby přečetl druhý odstavec na straně 19 v příručce Kažte
evangelium mé, a vyzvěte členy třídy, aby text sledovali a zaměřili se na to, jaký další vliv
má žití podle evangelia na srdce a schopnosti misionáře. Poté položte tyto otázky:

• Jaká další požehnání k misionářům přicházejí, když žijí podle zásad evangelia,
o nichž vědí, že jsou pravdivé? (Pomozte studentům vyjádřit tuto zásadu: Když
misionáři žijí podle evangelia, Duch Svatý posiluje jejich touhu a schopnost
dělit se o evangelium.)

• Jak Duch Svatý posiluje vaši touhu sloužit, zatímco se připravujete na službu na
misii?

Zvěte zájemce, aby přicházeli na shromáždění
Misionáři pomáhají zájemcům postupovat po cestě ke křtu tím, že je vyzývají, aby
dodržovali závazky. Vysvětlete studentům, že když zájemci přicházejí na shromáždění,
mohou například obdržet další zjevení skrze Ducha Svatého a může se posílit jejich
touha přiblížit se Bohu. Navštěvování shromáždění může zájemcům pomáhat získat
svědectví o znovuzřízeném evangeliu a připravit je na to, aby se dali pokřtít.

Názorně předveďte, jak někoho pozvat na shromáždění. Nejprve se stručně podělte
o to, jaká požehnání díky účasti na shromáždění přicházejí. Poté pomocí misionářské
brožurky Znovuzřízení (strany 22–23) vysvětlete, jak probíhá shromáždění svátosti. Pak
názorně předveďte, jak zájemce pozvat na církevní shromáždění. Po své ukázce
studenty vyzvěte, aby si mezi sebou názorně procvičili kroky, které jste jim předvedli.
Umožněte každému, aby se stručně podělil o požehnání, která získal díky navštěvování
shromáždění; aby vysvětlil, jak probíhá shromáždění svátosti; a pozval druhého, aby na
shromáždění přišel.

Vydejte svědectví o naukách a zásadách evangelia probíraných v této lekci.

Výzvy k činu
Vyzvěte studenty, aby v rámci přípravy na misii dali osobní studium evangelia na
přední místo ve svém životě. Tyto doporučené činnosti jim mohou pomoci soustředit
se na studium s Duchem:

• Vytvořte si zvyk každý den studovat evangelium, včetně studia Knihy Mormonovy
a přemítání o ní.

• Na začátku osobního studia evangelia se pomodlete, abyste přizvali Ducha, aby
vám pomáhal. Pokud jste tak dosud neučinili, začněte při osobním studiu evangelia
používat studijní deník.

• Vyberte si jeden námět nebo doporučení pro studium evangelia, jež jsou uvedeny
na stranách 22–24 v příručce Kažte evangelium mé, a začleňte ho tento týden do
svého osobního studia.
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4Učte Duchem

Úvod
Úspěšní misionáři rozumějí tomu, že „když člověk promlouvá mocí
Ducha Svatého, moc Ducha Svatého to nese do srdce dětí
lidských“. (2. Nefi 33:1.) Misionáři sami o sobě, bez ohledu na to,
jak kvalifikovaní či zkušení jsou, nemohou druhé osobě přinést
požehnání pramenící ze svědectví a obrácení. Zdrojem

opravdového obrácení může být jedině Duch Svatý. Když zájemci
pociťují, jak Duch působí v jejich nitru, nebo když ve svém životě
vidí důkazy Pánovy lásky a milosrdenství, vzdělává je to
a duchovně posiluje, prohlubuje se jejich víra v Ježíše Krista
a zvyšuje se pravděpodobnost toho, že se obrátí.

Příprava před výukou
• Prostudujte si Nauku a smlouvy 42:14; 50:12–14, 17–23.

• Prostudujte si následující verše z písem, abyste zjistili, jaký vliv může mít Duch
Svatý na ty, kteří vyučují evangeliu, a na ty, kteří se mu učí: Lukáš 12:12; Jan 14:26;
1. Nefi 2:16; 2. Nefi 33:1; Alma 18:16; Moroni 10:5; a Nauka a smlouvy 6:14–15, 23.

• Prostudujte si v příručce Kažte evangelium mé strany 92–93, 176–178 a 182–186.

• Připravte se, že studentům pustíte video „A Man without Eloquence“ [„Nevýřečný
muž“] (6:06), které je dostupné na stránkách LDS.org.

• Připravte se, že studentům pustíte video „Teach People, Not Lessons: Jynx“ [„Učte
lidi, nikoli lekce: Jynx“] (6:34), The District 2, které je dostupné na stránkách
youtube.com.

• Připravte se, že studentům pustíte video „Teaching about the Holy Ghost and
Prayer: John“ [„Učíme o Duchu Svatém a modlitbě: John“] (5:00), The District 2,
které je dostupné na stránkách LDS.org.

Náměty pro výuku
Učte Duchem

Vysvětlete studentům, že president Brigham Young jednou hovořil o svém obrácení
k evangeliu a o misionáři, který mu pomohl získat svědectví. Pak jim pusťte video
„A Man without Eloquence“ [„Nevýřečný muž“] (6:06). Vyzvěte je, aby věnovali
pozornost tomu, jak Duch ovlivnil presidenta Brighama Younga a pomohl mu obrátit
se.

Po zhlédnutí videa položte studentům tyto otázky:

• Jak Brighamu Youngovi pomohlo k opravdovému obrácení to, že si vyslechl
svědectví pokorného muže?

• Jakým zásadám se ze zkušenosti Brighama Younga můžeme naučit ohledně učení
Duchem? (Studenti mohou rozpoznat tyto zásady: Učení Duchem může druhé
dovést k obrácení; když učíme skrze Ducha, musíme být upřímní a mluvit od
srdce; musíme být pokorní [viz NaS 136:33].)

Dejte studentům chvíli na to, aby si prostudovali Nauku a smlouvy 42:14; 50:13–14
a 17–23 a vyhledali Pánovy pokyny určené těm, kteří učí Jeho evangeliu. Poté se
zeptejte:
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Práce ve dvojicích.
Práce ve dvojicích
umožňuje všem
studentům, aby se
zapojili do určité činnosti,
a může zajistit podmínky
navozující pocit jistoty,
v nichž se studenti
mohou navzájem učit
a hovořit o svých
pocitech, myšlenkách
a svědectví.

• Jaké zásady ohledně učení evangeliu jsou v těchto zjeveních stanoveny? (Studenti
mohou uvést několik správných odpovědí. Mezi nimi by mohla zaznít i tato zásada:
Pán přikázal, že evangeliu se má učit Duchem, a žádným jiným způsobem.)

• K čemu podle Nauky a smluv 50:22 dochází, když misionář učí Duchem? (Jak
misionář, tak zájemce si „rozumějí … navzájem a oba jsou vzděláváni a radují se
spolu“. Objasněte studentům, že k učení Duchem může dojít jedině tehdy,
když je přítomen Duch Svatý a vnímá Ho učitel, žák nebo oba. Zvažte
možnost napsat tuto zásadu na tabuli.)

Připomeňte studentům, že přítomnost Ducha se neprojevuje pokaždé pohnutím či
slzami. V případě potřeby přečtěte členům třídy tato slova presidenta Howarda
W. Huntera:

„Dovolte mi, abych vás v souvislosti s tímto tématem vyzval k obezřetnosti. … Jsem
znepokojen, když se silné emoce nebo slzy dojetí považují za přítomnost Ducha. Jistě,
Duch Páně může vyvolat silné citové pohnutí, včetně slz, ale tento vnější projev se nemá
zaměňovat za přítomnost Ducha samotného.

Sledoval jsem v průběhu let velmi mnoho svých bratří a společně jsme sdíleli některé
vzácné a nepopsatelné duchovní zážitky. Tyto zážitky byly všechny jiné, každý z nich svým vlastním
způsobem mimořádný, a takovéto posvátné okamžiky mohou, i nemusí doprovázet slzy. Velmi často
tomu tak je, ale někdy je doprovází naprosté ticho. Jindy je doprovází radost. A vždy je doprovází
nějaký významný projev pravdy, zjevení směřující k srdci.“ („Eternal Investments“ [proslov k učitelům
náboženství Církevního vzdělávacího systému, 10. února 1989], 3; si.lds.org.)

Abyste studentům pomohli lépe porozumět tomu, jak může Duch Svatý ovlivňovat
učitele i žáky, napište na tabuli následující odkazy na verše z písem nebo je studentům
poskytněte ve formě materiálu na rozdání. (Poznámka: studentům dejte k dispozici
pouze odkazy na verše z písem; text v závorkách slouží pro potřeby učitele):

• Lukáš 12:12 (učí, co říci)

• Jan 14:26 (připomíná nám určité věci)

• 1. Nefi 2:16 (obměkčuje srdce)

• 2. Nefi 33:1 (nese pravdy do srdce)

• Alma 18:16 (pomáhá vycítit myšlenky druhých)

• Moroni 10:5 (vydává svědectví o veškeré pravdě)

• Nauka a smlouvy 6:14–15, 23 (osvěcuje mysl, přináší radost a pokoj)

Vyzvěte studenty, aby si tyto verše z písem prostudovali ve dvojicích. Jednoho studenta
z každé dvojice vybídněte, aby zjistil, jak například může Duch Svatý ovlivňovat učitele
evangelia, a druhého studenta vyzvěte, aby zjistil, jak může Duch Svatý ovlivňovat
někoho, kdo je učen. Pak je vybídněte, aby spolu diskutovali o tom, co se dozvěděli.
Poté, co všem dvojicím poskytnete dostatek času na diskusi o tom, co zjistily, položte
studentům otázky, jako jsou ty následující, abyste jim pomohli do větší hloubky
rozebrat to, co si přečetli:

• Jak podle veršů, které jste si prostudovali, ovlivňuje Duch ty, kteří učí? (Zatímco
budou studenti odpovídat, mohli byste se jich vždy zeptat, ve kterých verších
z písem nalezli odpovědi.)

• Jak ovlivňuje Duch druhé, aby se obrátili k evangeliu Ježíše Krista?
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• Jak tyto verše dokládají, proč je důležité, aby misionáři učili Duchem?

Při výuce přivolávejte Ducha
Řekněte svým studentům, že příručka Kažte evangelium mé obsahuje několik oddílů,
v nichž je vysvětleno, co mohou misionáři udělat pro to, aby během výuky přivolávali
Ducha a získali Jeho vedení. Rozdělte členy třídy do skupinek o maximálně čtyřech
studentech. Každou z nich vyzvěte, aby si prostudovala jeden z následujících oddílů
příručky Kažte evangelium mé:

1. „Jak začít s výukou“, strany 176–177 (kromě rámečku Činnost)

2. „Přizpůsobte svou výuku, abyste vyhověli potřebám“, strany 177–178 (kromě
rámečků Činnost a Studium písem)

3. „Učte pro porozumění“, strany 182–183 (kromě rámečku Studium písem)

4. „Naslouchejte“, strany 185–186 (kromě rámečku Činnost)

Napište na tabuli následující pokyny, aby studenti ve skupinkách věděli, co mají dělat:

Přečtěte si přidělený oddíl příručky Kažte evangelium mé.

V rámci své skupinky diskutujte o zásadách, které jste četli a které umožňují misionářům
být efektivnějšími učiteli a mít s sebou při výuce Ducha.

Poté, co členům třídy poskytnete dostatek času, požádejte jednoho studenta z každé
skupiny, aby shrnul, jak může určitá dovednost, o níž četli, přispět k tomu, aby byl
daný misionář schopen učit s Duchem Svatým. Požádejte některého studenta, aby
shrnul důležité body na tabuli. Zatímco budou jednotlivé skupiny uvádět své myšlenky,
pokládejte jim otázky podobné těmto:

• Jak může vhodný začátek lekce přizvat Ducha Svatého, aby vás při její výuce
doprovázel?

• Jak může vyjádření určité zásady evangelia prostými slovy přizvat Ducha Svatého,
aby daného zájemce učil a vzdělával?

• Jak může Ducha Svatého přizvat snaha zaměřovat se během celé lekce na potřeby
daného zájemce?

• Jak by mohlo to, že misionář bude naslouchat tomu, co zájemce říká, přispět
k tomu, že daný misionář bude schopen učit Duchem?
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„Zjistěte.“ Učitelé
mohou zvýšit účinek
veršů z písem, videí nebo
citátů tím, že studentům
předem sdělí, na co se
mají při čtení nebo
sledování videa zaměřit.
Mohou tak učinit
prostřednictvím toho, že
napíší na tabuli určité
věci, které budou
studenti moci vyhledat,
nebo otázky, nad nimiž
se budou muset
zamyslet. Zvýší se tak
pravděpodobnost toho,
že studenti rozpoznají
relevantní a důležité
body a naučí se jim.

Abyste studentům pomohli porozumět tomu, jak vypadají některé z výše
zmíněných dovedností potřebných k výuce, pusťte jim video „Teach People, Not
Lessons: Jynx“ [„Učte lidi, nikoli lekce: Jynx“] (6:34). Vyzvěte studenty, aby vyhledali
důkazy toho, že misionáři učili Duchem. Studenti se mohou při sledování videa
zaměřit konkrétně na to, jak misionáři použili dovednosti, které členové třídy studovali
v příručce Kažte evangelium mé, a jak využití těchto dovedností přizvalo k jejich výuce
Ducha.

Po zhlédnutí videa diskutujte o tomto:

• Co misionáři v rámci výuky udělali, co jim umožnilo učit Duchem?

• Jakého důkazu toho, že se Jynx učila Duchem, jste si všimli?

Než budete pokračovat, dejte studentům chvíli na to, aby si zapsali odpověď na tuto
otázku:

• Jak budete uplatňovat zásady, o nichž jsme doposud v této lekci diskutovali?

Pomáhejte zájemcům rozpoznat Ducha
Požádejte několik studentů, aby se střídali při čtení oddílu „Moc Ducha působící při
obrácení“ na stranách 92–93 v příručce Kažte evangelium mé (kromě rámečků Činnost
a Studium písem). Zbytek členů třídy vyzvěte, aby text sledovali a označili si ty jeho
části, které popisují, co musí zájemce pociťovat, aby mohlo dojít k obrácení. Poté se
zeptejte:

• Co musí zájemci pociťovat, aby mohlo dojít k obrácení? (Ujistěte se, že
v odpovědích studentů zazní tato zásada: Pokud zájemci pocítí, že na ně působí
Duch, je větší pravděpodobnost, že se obrátí k evangeliu Ježíše Krista.)

• Jak je možné rozpoznat, kdy zájemce pociťuje vliv Ducha Svatého? (Možné
odpovědi: misionář pociťuje Ducha Svatého; zájemce nespatřuje žádné riziko
v tom, že bude klást otázky, chce se dozvědět více a je ochoten učinit určité závazky
a dodržovat je; vládne porozumění, pocit radosti a blízkosti k Bohu; prohlubuje se
přátelství mezi misionářem a zájemcem.)

• Starší M. Russell Ballard učil: „Zkušenosti s Duchem přicházejí přirozeně, je-li
člověk ochotný zkoušet slovo.“ („Nyní je čas“, Liahona, leden 2001, 89.) Co může
misionář udělat pro to, aby zájemce povzbudil k vyzkoušení slova?

Vysvětlete studentům, že jedna z nejtěžších úloh, které budou jako misionáři mít, bude
pomáhat zájemcům rozpoznat nabádání Ducha Svatého a pak jim pomoci na základě
daných myšlenek a pocitů jednat. Misionáři mohou díky inspiraci, které se jim dostává
prostřednictvím Ducha Svatého, zjistit, jaké duchovní nabádání daný zájemce
potřebuje k tomu, aby se obrátil, a mohou navodit atmosféru, v níž může k takovému
nabádání dojít.

Abyste předvedli, jak je toho možné dosáhnout, pusťte studentům video
„Teaching about the Holy Ghost and Prayer: John“ [„Učíme o Duchu Svatém
a modlitbě: John“] (5:00). Vyzvěte členy třídy, aby se zaměřili na to, jak misionáři
pomohli Johnovi naučit se rozpoznávat Ducha.

Po promítnutí videa položte studentům tyto otázky:

• Jak misionáři pomohli Johnovi rozpoznat Ducha?

• Co misionáři udělali pro to, aby Johnovi pomohli zjistit, jak lze od Pána získat
odpovědi?
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Vybídněte studenty, aby si přečetli Nauku a smlouvy 11:12, a pak je vyzvěte, aby ve
dvojicích diskutovali o této otázce:

• Kdyby se vás zájemce zeptal, jak se projevuje, když člověk pociťuje Ducha Svatého,
jak by vám Nauka a smlouvy 11:12 pomohla odpovědět?

Jednejte na základě nabádání Ducha
Ukažte studentům tento citát a požádejte některého z nich, aby ho přečetl:

„Rozmlouvání s naším Otcem v nebi není nic banálního. Je to posvátná výsada. Zakládá
se na věčných a neměnných zásadách. Od Otce v nebi získáváme pomoc jako odpověď
na svou víru, poslušnost a náležité používání svobody jednání.“ (Richard G. Scott, „Jak
obdržet zjevení a inspiraci pro svůj osobní život“, Liahona, květen 2012, 47.)

Poté se zeptejte:

• Jak se naše komunikace s Nebeským Otcem může stát banální záležitostí? Co
můžeme dělat pro to, abychom zachovali smysluplnější charakter svých modliteb?

• Co to podle vás znamená, že „od Otce v nebi získáváme pomoc jako odpověď na
svou víru, poslušnost a náležité používání svobody jednání“? (Ačkoli mohou
studenti použít různá slova, v jejich odpovědích pravděpodobně zazní něco
podobného tomuto: Od Otce v nebi získáme pomoc tehdy, když se zaměříme
na to, abychom prohloubili svou víru, byli poslušnější a používali svobodu
jednání s větší náležitostí. Napište tuto zásadu na tabuli.)

Abyste studentům pomohli této zásadě lépe porozumět, ukažte jim následující dva
citáty presidenta Boyda K. Packera z Kvora Dvanácti apoštolů a některého z nich
požádejte, aby je přečetl:

„Tento hlas Ducha promlouvá jemně a inspiruje vás k tomu, co máte dělat nebo co máte
říkat, nebo vás může upozornit či varovat.

Pokud tato nabádání budete přehlížet nebo jich neuposlechnete, Duch vás opustí. Je to
vaše rozhodnutí – vaše svoboda jednání.“ („Personal Revelation: The Gift, the Test, and
the Promise“, Ensign, Nov. 1994, 60.)

„Duch nepřitahuje naši pozornost křikem, ani s námi netřese těžkou rukou. Spíše šeptá.
Dotýká se nás tak jemně, že ho nemusíme, jestliže jsme příliš zaneprázdněni, vůbec
pocítit. …

Příležitostně na nás bude naléhat silněji, dokud mu nezačneme věnovat pozornost.
Většinou však, pokud se neřídíme tímto jemným pocitem, Duch ustoupí a čeká, dokud

nezačneme hledat a naslouchat.“ („The Candle of the Lord“, Ensign, Jan. 1983, 53.)

• Co se dozvídáte z těchto slov presidenta Packera?

• Kvůli čemu může pro nás být v dnešním světě, vzhledem k tomu, že Duch Svatý
promlouvá jemným hlasem, těžké uslyšet či rozpoznat Ducha?

Když budou studenti odpovídat, zvažte možnost diskutovat o tom, jak může být těžké
rozpoznat Ducha kvůli nadměrnému používání elektronických zařízení. (Pro více
informací k tomuto tématu viz starší M. Russell Ballard, „Upokoj se a věz, že já jsem
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Bůh“ [zasvěcující shromáždění Církevního vzdělávacího systému pro mladé dospělé,
4. května 2014].)

Dále zvažte možnost přečíst tento citát staršího Richarda G. Scotta z Kvora Dvanácti
apoštolů:

„Pro získání duchovního poznání je nezbytná pokora. Být pokorný znamená být ochotný
se nechat učit. Pokora vám umožňuje, abyste byli školeni Duchem a abyste byli
vyučováni ze zdrojů inspirovaných Pánem, jako jsou například písma. Seménka osobního
růstu a porozumění v úrodné půdě pokory klíčí a vzkvétají. Jejich plody představují
duchovní poznání, které vás povede zde i na onom světě.

Pyšný jedinec nemůže znát věci Ducha. Pavel učil této pravdě těmito slovy:

‚Božích věcí nezná žádný, jediné Duch Boží. …

Ale tělesný člověk nechápá těch věcí, kteréž jsou Ducha Božího; nebo jsou jemu bláznovství, aniž jich
může poznati, proto že ony duchovně mají rozsuzovány býti.‘ (1. Kor. 2:11, 14.)“ („Acquiring Spiritual
Knowledge“, Ensign, Nov. 1993, 87.)

• Jakou roli hraje pokora, pokud jde o naši schopnost přijímat a rozpoznávat
nabádání Ducha?

• Zažili jste někdy, že vás vedl Duch? Jaký to byl pocit? Jak jste věděli, že to byl
Duch? (Viz Moroni 7:13.)

Bude-li to ve vašich časových možnostech, rozdělte třídu do dvou skupin. Vysvětlete
studentům, že si prostudují dvě modelové situace z písem, aby zjistili, jak Duch Páně
řídil dílo Jeho služebníků. Jednu polovinu třídy vyzvěte, aby si přečetla Skutky 4:5–13.
Těmto studentům řekněte, že ve Skutcích 3 Petr a Jan uzdravili jistého muže. Ve
Skutcích 4 byli zatčeni a předvedeni před židovské vedoucí k výslechu ohledně onoho
uzdravení. Druhou polovinu třídy vyzvěte, aby si přečetla Skutky 16:6–15. Těmto
studentům řekněte, že tyto verše hovoří o Pavlovi během jedné z jeho misionářských
cest. Obě poloviny třídy vybídněte, aby se zaměřily na to, jak Duch Svatý pomohl jak
Petrovi, tak Pavlovi kázat evangelium. Po uplynutí dostatečně dlouhé doby studenty
požádejte, aby řekli, jak Duch Svatý Petra a Pavla vedl. Poté se zeptejte:

• Jak Petr a Pavel uplatnili svou svobodu jednání, aby se řídili vedením Ducha?

• Co lze říci na důkaz toho, že Petr a Pavel byli vedeni Duchem?

• Co přesně se stalo Petrovi ve Skutcích 4 a Pavlovi ve Skutcích 16 díky tomu, že se
řídili vedením Ducha?

• Jak jste byli vy v životě požehnáni tím, že jste se řídili vedením Ducha Svatého?
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Svědectví studentů.
Když studenti slyší učitele
a ostatní studenty
vydávat svědectví
o hodnotě určitých zásad
evangelia, mohou lépe
porozumět tomu, jak lze
tyto zásady v životě
uplatňovat, a mohou být
více inspirováni k tomu,
aby je ve svém životě
skutečně uplatňovali.
Učitelé mohou
povzbuzovat studenty
k vydávání svědectví
o pravdách evangelia
tím, že jim budou
pokládat otázky
vyzývající je k tomu, aby
se podělili o své zážitky
a o své přesvědčení.

Na závěr studenty požádejte, aby vydali svědectví o tom, jak jim Pán žehná
prostřednictvím svého Ducha. Vyzvěte je, aby se zamysleli nad tím, jak to, že se
dozvěděli něco více o učení Duchem, ovlivnilo jejich touhu zvát druhé ke Kristu.
Ujistěte je, že když budou v životě usilovat o Ducha, prohloubí se jejich schopnost
Duchem učit.

Výzvy k činu
Vyzvěte studenty, aby se připravili učit evangeliu Duchem tím, že splní jeden nebo více
níže uvedených úkolů:

• V rámci přípravy na službu na misii zhlédněte několik epizod ze série The District
(která je k dispozici na stránkách LDS.org).

• Procvičte si různé způsoby, jak začít s výukou lekce pomocí několika mocných vět,
které přizvou Ducha, jež jsou uvedeny v příručce Kažte evangelium mé na stranách
176–177.

• Přemítejte o určité osobě, u níž byste si přáli, aby byla silnější v evangeliu,
a modlete se za ni. Modlete se o poselství evangelia, o něž byste se s touto osobou
mohli podělit. Podělte se s onou osobou o dané poselství a o své svědectví, ať již
osobně, nebo prostřednictvím sociálních sítí.
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5 Jakou úlohu má Kniha
Mormonova?

Úvod
Kniha Mormonova je mocným svědectvím o božskosti Ježíše Krista
a důkazem Znovuzřízení skrze Proroka Josepha Smitha. Odpovídá
na „otázky duše“ (viz Kažte evangelium mé, 107), které si mnohé
děti Nebeského Otce kladou ohledně svého života. Nezbytnou

součástí obrácení je obdržet svědectví od Ducha Svatého, že Kniha
Mormonova je pravdivá. Perspektivní misionář má Knihu
Mormonovu studovat každý den, mít o ní osobní svědectví a získat
zkušenosti se sdílením onoho svědectví s druhými.

Příprava před výukou
• Prostudujte si 1. Nefiho 10:14; 2. Nefiho 3:12; 3. Nefiho 16:4–5; 20:13.

• Prostudujte si „Kniha Mormonova – svědčí spolu s Biblí“, Liahona, říjen 2011,
24–27.

• Prostudujte si Kažte evangelium mé, strany 103–109.

• Připravte se, že studentům pustíte video „The Book of Mormon – a Book from
God“ [„Kniha Mormonova – kniha od Boha“] (1:55; úryvek z proslovu staršího
Tada R. Callistera, Liahona, listopad 2011, 74–76), které je dostupné na stránkách
lds.org/media-library.

• Připravte se, že studentům pustíte video „A Book of Mormon Story“ [„Příběh
Knihy Mormonovy“] (5:15), které je dostupné na stránkách LDS.org.

Náměty pro výuku
Kniha Mormonova je mocným důkazem božskosti Ježíše Krista
Vyzvěte studenty, aby se podívali na svůj výtisk Knihy Mormonovy, nebo jim jeden
výtisk ukažte, aby si ho mohli prohlédnout. Poté se zeptejte:

• Kdybyste o Knize Mormonově nevěděli nic, co byste zjistili, kdybyste si přečetli jen
její podtitul (další svědectví o Ježíši Kristu)?

• Co byste očekávali, že v dané knize najdete?

Řekněte studentům, aby si nalistovali titulní stranu Knihy Mormonovy a přečetli si
druhý odstavec, přičemž se zaměří na to, o čem chtěli pisatelé Knihy Mormonovy
přesvědčit svět. Poté se zeptejte:

• O čem chtěli pisatelé Knihy Mormonovy přesvědčit svět?

Na tabuli napište toto: Hlavním posláním Knihy Mormonovy je přesvědčit
všechny lidi, že Ježíš je Kristus.

Požádejte některého studenta, aby z příručky Kažte evangelium mé přečetl oddíl nazvaný
„Kniha Mormonova svědčí o Kristu“ uvedený na straně 105, zatímco členové třídy
budou text sledovat a zjistí, v jakém smyslu Kniha Mormonova slouží jako svědectví
o Ježíši Kristu.

Poté se zeptejte:

• V jakém smyslu Kniha Mormonova slouží jako svědectví o Ježíši Kristu?

• Jak Kniha Mormonova posílila nebo posiluje vaše svědectví o Ježíši Kristu?
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Vyzvěte členy třídy, aby se s některým dalším studentem podělili o své osobní
svědectví o Knize Mormonově, o zkušenosti, které získali při tom, když ji četli a modlili
se ohledně ní, nebo o oblíbené verše o Spasiteli a Jeho poslání. Řekněte studentům, že
jedna z nejdůležitějších věcí, které mohou udělat, než nastoupí do MTC, je přečíst si
celou Knihu Mormonovu a modlit se ohledně toho, zda je pravdivá. Vybídněte je, aby
se řídili radou presidenta Ezry Tafta Bensona určenou členům Církve, aby si z Knihy
Mormonovy četli každý den po dobu 30 minut.

Bible a Kniha Mormonova se vzájemně podporují
Vyzvěte studenty, aby si v příručce Kažte evangelium mé nalistovali stranu 106. Několik
z nich požádejte, aby se střídali při čtení oddílu „Bible a Kniha Mormonova se
vzájemně podporují“.

Poté se zeptejte:

• Jak se Kniha Mormonova a Bible vzájemně podporují?

• Proč mají misionáři, když druhým pomáhají učit se evangeliu Ježíše Krista, používat
jak Knihu Mormonovu, tak Bibli? (Odpovědi studentů by měly odrážet tuto pravdu:
Kniha Mormonova a Bible spolu působí jako svědectví o Ježíši Kristu a Jeho
učení.)

Abyste členům třídy pomohli tuto myšlenku pochopit, požádejte některého z nich, aby
přečetl 2. Nefiho 3:12. Některého dalšího studenta požádejte, aby přečetl Ezechiela
37:15–17. Vyzvěte členy třídy, aby se zaměřili na části textu, které se vztahují k Bibli,
a na ty, které se vztahují ke Knize Mormonově. Poté, co studenti dané verše přečtou, se
členů třídy zeptejte:

• Jak tyto verše dokládají představu dvou svědectví?

• Jaká požehnání byla zaslíbena v důsledku toho, že dojde ke spojení Knihy
Mormonovy a Bible?

K dalšímu objasnění toho, jak Kniha Mormonova spolu s Biblí slouží jako svědectví
o Ježíši Kristu, požádejte některého studenta, aby přečetl následující slova staršího Tada
R. Callistera ze Sedmdesáti, nebo promítněte video s tímto citátem.

„Proč je Kniha Mormonova tak nezbytná, jestliže už máme Bibli, která nás učí o Ježíši
Kristu? Přemýšleli jste někdy nad tím, proč dnes ve světě existuje tolik křesťanských
církví, když získávají svou nauku v podstatě z téže Bible? Je to tím, že vykládají Bibli
odlišně. Pokud by ji vykládaly stejně, byly by stejnou církví. Pán si takovou situaci
nepřeje, neboť apoštol Pavel prohlásil, že je ‚jeden Pán, jedna víra, jeden křest‘

(Efezským 4:5). Aby Pán napomohl dosáhnout této jednoty, stanovil božský zákon svědků. Pavel učil:
‚V ústech dvou neb tří svědků [bude utvrzeno] každé slovo.‘ (2. Korintským 13:1.)

Bible je jedním svědectvím o Ježíši Kristu, Kniha Mormonova dalším. Proč je ono druhé svědectví tak
zásadní? Možná pomůže tento příklad: Kolik můžete na papíře nakreslit rovných čar tak, aby protínaly
jeden bod? Odpověď zní: nekonečně. Na okamžik předpokládejme, že onen jediný bod představuje
Bibli, že stovky rovných čar procházejících tímto bodem představují odlišné výklady Bible a že každý
z těchto výkladů představuje jinou církev.

Avšak co se stane, je-li na papíře ještě druhý bod, který představuje Knihu Mormonovu? Kolik rovných
čar můžete nakreslit tak, aby procházely těmito dvěma body – Biblí a Knihou Mormonovou? Pouze
jednu. Pouze jeden výklad Kristových nauk obstojí ve svědectví těchto dvou svědků.

LEKCE 5: JAKOU ÚLOHU MÁ KNIHA MORMONOVA?
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Rozpoznávání nauk.
Když se studenti naučí
rozpoznávat a pochopit
nauky a zásady, pomůže
jim to vztahovat písma
na vlastní život a může je
to vést ve chvílích, kdy
budou činit rozhodnutí.
Občas budete chtít na
určité nauky a zásady
poukázat. Měli byste
však usilovat o to, abyste
studentům pomohli
rozpoznávat nauky
a zásady samostatně.

Znovu a znovu je Kniha Mormonova oním potvrzujícím, objasňujícím a sjednocujícím svědectvím
o naukách, o kterých učí Bible – že je pouze ‚jeden Pán, jedna víra, jeden křest‘.“ („Kniha Mormonova
– kniha od Boha“, Liahona, listopad 2011, 75.)

Po promítnutí videa nebo přečtení citátu se zeptejte:

• Jakou hodnotu má to, že máme dvě svědectví o Ježíši Kristu?

• Co se z proslovu staršího Callistera dozvídáte o tom, co by vám mohlo pomoci učit
druhé tomu, jak Kniha Mormonova a Bible působí společně?

Poznámka: Máte-li pocit, že studenti potřebují vidět příklady toho, jak Kniha Mormonova a Bible působí
společně, aby objasnily učení Ježíše Krista, zvažte možnost použít několik příkladů uvedených v článku
„Kniha Mormonova svědčí spolu s Biblí“, Liahona, říjen 2011, 24–27.

Úloha Knihy Mormonovy při shromažďování Izraele
Abyste studentům poskytli kontext, až budete učit další zásadě, mohli byste je vyzvat,
aby si znovu přečetli druhý odstavec na titulní straně Knihy Mormonovy a podtrhli si
nebo zvýraznili zaslíbení, že čtenáři budou moci „znáti smlouvy Páně, aby nebyli
zavrženi na věky“. Vysvětlete, že tento odstavec poukazuje na skutečnost, že je
zapotřebí, aby Boží děti v rozptýleném domě Izraele byly shromážděny. Připomeňte
studentům, že Bůh se svými dětmi v dávné době uzavřel smlouvy. Pán však rozptýlil
členy domu Izraele po celém světě v důsledku jejich nespravedlivosti a vzpoury.

Vyzvěte studenty, aby si přečetli jednu z následujících pasáží z písem a zjistili, jak
dochází ke shromažďování Božích dětí: 1. Nefi 10:14; 3. Nefi 16:4–5; nebo 3. Nefi
20:13. Pak jim položte otázky, jako jsou ty následující, abyste jim pomohli rozpoznat
nauku, jíž se v daných verších učí:

• Co se podle těchto veršů musí stát, aby se jednotlivci mohli shromáždit jako
součást domu Izraele? (Musí být přivedeni k poznání Ježíše Krista.)

• Jakou úlohu má v tomto procesu Kniha Mormonova? (Ačkoli studenti mohou
použít různá slova, měla by v jejich odpovědích zaznít tato pravda: Kniha
Mormonova slouží jako nástroj při shromažďování dětí Božích tím, že jim
pomáhá dojít k poznání Ježíše Krista.)

Přečtěte následující citát staršího Bruce R. McConkieho (1915–1985) z Kvora Dvanácti
apoštolů, v němž vysvětluje, jakou úlohu hraje Kniha Mormonova při shromažďování
Izraele.

„Pokud jde o shromažďování Izraele, je Kniha Mormonova tou nejdůležitější knihou,
která kdy byla nebo bude napsána. Právě tato kniha shromažďuje Izrael
a v jednoduchosti a dokonalosti odhaluje nauku o tomto shromažďování. … Právě
Kniha Mormonova je příčinou toho, že lidé uvěří evangeliu a vstoupí do Církve, a jak
jsme toho byli doposud svědky, představuje onu moc, která uskutečňuje shromažďování

Izraele.“ (A New Witness for the Articles of Faith [1985], 554.)

Poté položte studentům otázky podobné těmto:

• Jak se misionáři podílejí na shromažďování domu Izraele? (Tím, že druhým
pomáhají studovat Knihu Mormonovu a porozumět jí, aby tito lidé mohli přijít ke
Kristu skrze víru, pokání, křest, konfirmaci a vytrvání do konce.)
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• Proč je nezbytně nutné, aby misionáři používali Knihu Mormonovu, když pomáhají
druhým přijít ke Kristu?

Získání svědectví o Knize Mormonově je zcela zásadní součástí obrácení
Požádejte některého studenta, aby přečetl následující příběh z vlastního životopisu
apoštola Parleyho P. Pratta (1807–1857), v němž popisuje svou zkušenost s prvním
čtením Knihy Mormonovy:

„Dychtivě jsem ji otevřel a přečetl jsem si její titulní stranu. Pak jsem si přečetl svědectví
několika svědků o tom, jak byla nalezena a přeložena. Poté jsem začal od začátku číst
její obsah. Četl jsem celý den; jídlo mi bylo na obtíž, protože jsem neměl nejmenší chuť
jíst; spánek mi byl na obtíž, když přišla noc, protože jsem chtěl raději číst než spát.

Když jsem četl, duch Páně spočíval na mně, a já jsem věděl a pochopil, že tato kniha je
pravdivá, a věděl jsem to tak jasně a zjevně, jako člověk chápe a ví, že existuje.“ (Autobiography of
Parley P. Pratt, ed. Parley P. Pratt Jr. [1874], 38.)

• Jak Duch Páně ovlivnil Parleyho P. Pratta, když četl Knihu Mormonovu?

• Mohli byste se podělit o nějakou zkušenost, kdy se vás Duch dotkl v okamžiku, kdy
jste četli určitý verš či pasáž z Knihy Mormonovy?

Vyzvěte studenty, aby si v příručce Kažte evangelium mé na straně 104 podtrhli nebo
zvýraznili tuto větu: „Kniha Mormonova ve spojení s Duchem je vaším nejmocnějším
prostředkem pro obrácení lidí.“ Abyste studentům pomohli této pravdě porozumět,
vyzvěte je, aby si v příručce Kažte evangelium mé na straně 108 přečetli oddíl „Kniha
Mormonova přibližuje lidi k Bohu“. Poté se zeptejte:

• K čemu konkrétně může podle tohoto oddílu v příručce Kažte evangelium mé dojít,
když člověk začne studovat Knihu Mormonovu?

• Proč je jedním z nejdůležitějších úkolů misionáře pomáhat zájemcům studovat
Knihu Mormonovu a získat o ní svědectví?

Vysvětlete členům třídy, že mohou pomoci zájemcům pocítit moc Knihy Mormonovy,
která dokáže člověka obrátit k Bohu, tím, že jim pomohou na jejích stránkách najít
odpovědi na nejdůležitější otázky života. Požádejte několik studentů, aby se střídali při
čtení odstavců a otázek uvedených na straně 107 v příručce Kažte evangelium mé.
Vyzvěte členy třídy, aby zjistili, co znamenají slova „otázky duše“. Poté diskutujte o této
otázce:

• Co pro vás znamenají slova „otázky duše“?

Na tabuli napište tuto pravdu:

Učení Knihy Mormonovy odpovídá na otázky duše.

Diskutujte se studenty o těchto otázkách:

• Jak byste využili Knihu Mormonovu k nalezení odpovědí na své otázky duše?

• Na jaké otázky duše jste nalezli odpovědi v Knize Mormonově?

Zvažte možnost předvést členům třídy ukázku toho, jak používat Knihu Mormonovu
k nalezení odpovědí na otázky duše. Vyberte si jednu otázku ze seznamu uvedeného
na straně 107 v příručce Kažte evangelium mé. Využijte odkazy na pasáže z Knihy
Mormonovy, které jsou uvedeny vedle otázek, k tomu, abyste ukázali, jak Kniha
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Dávejte studentům
příklad. Když studentům
pomáháte osvojit si
určité dovednosti, je
užitečné to předvést
nebo jim dát příklad,
poskytnout jim čas na
procvičení a pak jim dát
povzbudivou zpětnou
vazbu.

Mormonova odpovídá na otázku, kterou jste si vybrali. Rovněž zvažte možnost
studentům předvést, jak používat Průvodce k písmům a další pomůcky ke studiu písem
k tomu, aby nalezli odpovědi na své otázky. Řekněte členům třídy, jak podle vás může
Kniha Mormonova pomoci i jim a jejich zájemcům nalézt odpovědi na otázky, které
mají.

Studenty poté, co jim poskytnete tento příklad, vyzvěte, aby se řídili stejným
postupem. Vybídněte je, aby si vybrali jednu z otázek ze seznamu a pak si prošli
doprovodnou pasáž z Knihy Mormonovy, aby našli nauky či zásady, které na tuto
otázku odpovídají. Poté, co studentům poskytnete dostatek času na přípravu, je
požádejte, aby se ve stručnosti podělili o to, co našli, s jiným studentem. Jakmile budou
hotovi, diskutujte o této otázce:

• Jak mohou misionáři využívat Knihu Mormonovu k tomu, aby pomáhali zájemcům
nalézt odpovědi na otázky duše?

K dalšímu objasnění toho, jak Kniha Mormonova odpovídá na otázky duše, pusťte
video „A Book of Mormon Story“ [„Příběh Knihy Mormonovy“]. Vyzvěte studenty, aby
se zaměřili na to, jak Kniha Mormonova zodpověděla některé otázky bratra Cooka
předtím, než vstoupil do Církve.

Po zhlédnutí videa byste se mohli zeptat:

• Jak zněly některé důležité otázky, na něž bratr Cook získal odpověď, když četl
Knihu Mormonovu?

• Jak ho ovlivnilo to, že dané odpovědi získal?

Vyzvěte studenty, aby se zamysleli nad nějakou důležitou otázkou související
s evangeliem, na niž oni sami nebo někdo z jejich přátel touží získat odpověď. Vydejte
svědectví o tom, že Pán jim pomůže získat odpovědi na otázky prostřednictvím jejich
studia Knihy Mormonovy.

Kniha Mormonova potvrzuje pravdivost Znovuzřízení
Požádejte studenty, aby se střídali při čtení oddílu příručky Kažte evangelium mé
s názvem „Kniha Mormonova je závěrným kamenem našeho náboženství“ od začátku
na straně 103 až po tabulku na straně 104. Vyzvěte je, aby při čtení přemýšleli o tom,
co Joseph Smith řekl o důležitosti Knihy Mormonovy. Poté se zeptejte:

• V jakém smyslu je Kniha Mormonova „základem svědectví“?

• Proč se podle vás protivník staví Knize Mormonově na odpor a usiluje o to, aby
lidem zabránil ji číst? (Protože tato kniha je závěrným kamenem našeho
náboženství.)

Vysvětlete, že na světě je mnoho lidí, pro které je těžké uvěřit příběhu o Josephu
Smithovi a o původu Knihy Mormonovy. Misionáři mají být připraveni vypořádat se
s pochybnostmi zájemců ohledně božského původu Knihy Mormonovy.

Poznámka: Přestože je důležité upozornit studenty na to, že se mohou setkat s námitkami ze strany lidí,
kteří jsou vůči Knize Mormonově kritičtí, nebylo by ku prospěchu diskutovat při výuce do detailu
o argumentech, které tito lidé používají ve snaze Josepha Smitha a Knihu Mormonovu zdiskreditovat.
Objasněte studentům, že úkolem misionáře není dokázat pravdivost příběhu Josepha Smitha ani Knihy
Mormonovy. Misionáři mají o Knize Mormonově spíše učit a svědčit a pomoci zájemcům v tom, aby ji četli
a sami pro sebe prostřednictvím osobního zjevení od Ducha Páně zjistili, že je pravdivá. Zvažte možnost
doporučit studentům, aby si doma přečetli proslov staršího Jeffreyho R. Hollanda „Bezpečí pro naši duši“
(Liahona, listopad 2009, 88–90.)
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Když budete přemýšlet nad potřebami svých studentů a nabádáními Ducha, mohli byste věnovat několik
minut tomu, že členům třídy ukážete, jak najít naukově správné informace prostřednictvím používání
takových zdrojů, jako jsou například materiály v oddíle Gospel Topics [Témata z evangelia] na stránkách
LDS.org nebo články v církevních časopisech.

S celou třídou si v příručce Kažte evangelium mé na stranách 108–109 přečtěte oddíl „Na
námitky odpovídejte pomocí Knihy Mormonovy“. Vyzvěte studenty, aby vyhledali
radu, jež jim pomůže posílit víru zájemců, kteří mají obavy či pochybnosti. Abyste
studentům pomohli v daném textu rozpoznat určitou zásadu, položte jim otázky
podobné těmto:

• Proč je podle presidenta Bensona důležité, aby člověk, kterého znepokojuje to,
čemu věříme, poznal, zda je Kniha Mormonova pravdivá?

• Jak může Kniha Mormonova člověku pomoci rozptýlit obavy a pochybnosti
duchovního charakteru?

Abyste shrnuli zásady, které v odpovědích studentů zazní, mohli byste na tabuli napsat
tuto zásadu: Pokud zájemci získají svědectví o tom, že Kniha Mormonova je
pravdivá, může jim to pomoci překonat obavy a pochybnosti duchovního
charakteru.

Ukažte studentům tento citát presidenta Gordona B. Hinckleyho (1910–2008) a několik
z nich požádejte, aby z něj přečetli pokaždé jeden či dva odstavce:

„Pokaždé, když druhé vyzýváme, aby četli Knihu Mormonovu, prokazujeme jim
laskavost. Pokud ji budou číst s modlitbou a s upřímnou touhou poznat pravdu, zjistí
prostřednictvím moci Ducha Svatého, že tato kniha je pravdivá.

Z tohoto poznání vyplyne přesvědčení o pravdivosti mnohého dalšího. Protože pokud je
Kniha Mormonova pravdivá, pak Bůh žije. …

Pokud je Kniha Mormonova pravdivá, pak je Ježíš vpravdě naším Vykupitelem a Spasitelem světa.
Velkým záměrem toho, proč byla zachována a vyšla na světlo světa, je, podle toho, co je uvedeno v ní
samotné, dosáhnout ‚přesvědčení Židů a pohanů, že Ježíš je Kristus, Věčný Bůh, zjevující se všem
národům‘. (Titulní strana Knihy Mormonovy.) …

Pokud je Kniha Mormonova pravdivá, byl Joseph Smith prorok Boží, neboť byl nástrojem v rukou
Božích, s jehož pomocí bylo vyneseno na světlo toto svědectví o božskosti našeho Pána. …

Pokud je Kniha Mormonova pravdivá, pak je pravdivá i Církev, neboť tatáž pravomoc, pod kterou byl
tento posvátný záznam vynesen na světlo světa, je přítomna a projevuje se mezi námi i v dnešní době.
Jedná se o znovuzřízení Církve, kterou Spasitel ustanovil v Palestině. Jedná se o znovuzřízení Církve,
kterou Spasitel ustanovil, když navštívil tento kontinent, tak jak je to popsáno v tomto posvátném
záznamu.“ („The Power of the Book of Mormon“, Ensign, June 1988, 6.)

Zvažte možnost položit studentům tyto otázky:

• Proč je pro zájemce, misionáře a členy tak důležité, aby získali svědectví o Knize
Mormonově?

• V jakém smyslu potvrzuje pravdivost Knihy Mormonovy skutečnost, že Joseph
Smith byl prorok Boží? (Viz Matouš 7:13–15.)

• Jak se vám díky svědectví o Knize Mormonově, které máte, v srdci potvrdila věčná
důležitost Znovuzřízení?

Zvažte možnost podělit se o své svědectví o tom, že Kniha Mormonova je důkazem
pravdivosti Znovuzřízení. Na závěr hodiny požádejte několik studentů, aby se podělili
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o svědectví o Knize Mormonově a vysvětlili, proč se těší na to, že budou druhým
pomáhat Knihu Mormonovu číst a modlit se ohledně toho, zda je pravdivá.

Poznámka: Vezměte na vědomí, že v lekci 8 budou mít studenti příležitost si procvičit, jak někoho vyzvat,
aby četl Knihu Mormonovu a modlil se ohledně toho, zda je pravdivá.

Výzvy k činu
Připomeňte perspektivním misionářům, že nejlepší způsob, jak se připravit na misii na
plný úvazek, je začít s misionářskou prací již nyní. Vyzvěte členy třídy, aby si stanovili
osobní cíle, že splní následující:

• Přečtěte si celou Knihu Mormonovu a modlete se, abyste poznali, zda je pravdivá,
a to i v případě, že jste to již někdy učinili.

• Navykněte si na každodenní čtení z Knihy Mormonovy.

• Během příštího týdne někoho seznamte s Knihou Mormonovou (ať již osobně,
nebo prostřednictvím sociálních sítí) a dotyčného vyzvěte, aby ji četl a modlil se
ohledně její pravdivosti.
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6Připravujte se na život
misionáře

Úvod
Sloužit na misii na plný úvazek znamená přijmout povolání
zastupovat Pána Ježíše Krista. Misie je radostným zážitkem, ale její
součástí je také tvrdá práce. Aby byli mladí muži a mladé ženy
efektivními misionáři, musí být připraveni ve chvílích, kdy budou

čelit obtížím, věřit v Pána. Když si perspektivní misionáři vytvoří
o životě na misii rozumnou představu, budou lépe připraveni
sloužit celým svým „srdcem, mocí, myslí a silou“ (NaS 4:2).

Příprava před výukou
• Prostudujte si 2. Nefiho 4:19–26 a Almu 17:2–3, 9; 26:11–13; 29:10.

• Prostudujte si proslov staršího Davida A. Bednara, „Staňte se misionářem“,
Liahona, listopad 2005, 44–47.

• Připravte se, že studentům pustíte videa „Becoming a Missionary, Part 1“ [„Staňte
se misionářem, 1. část“] (2:26) a „Becoming a Missionary, Part 2“ [„Staňte se
misionářem, 2. část“] (1:01; úryvky z proslovu staršího Davida A. Bednara, Liahona,
listopad 2005, 44–47), která jsou dostupná na stránkách lds.org/media-library.

• Připravte se, že studentům pustíte video „Stay within the Lines“ [„Nepřekračujte
čáry“] (5:10), které je dostupné na stránkách youth.lds.org.

• Připravte se, že studentům pustíte video „Preparation of Gordon B. Hinckley:
Forget Yourself and Go to Work“ [„Příprava Gordona B. Hinckleyho: Zapomeň na
sebe a jdi pracovat“] (2:04), které je dostupné na stránkách LDS.org.

• Připravte si materiál na rozdání s názvem „Nároky spojené s misionářským
životem“, který se nachází na konci lekce.

Náměty pro výuku
Jak se stát misionářem
Na začátku hodiny položte členům třídy tyto otázky:

• Jak se podle vás změní váš životní styl, až nastoupíte svou misionářskou službu?

• Co můžete začít dělat již nyní, abyste se na tyto změny v životním stylu připravili?

Ukažte studentům následující citát staršího Davida A. Bednara z Kvora Dvanácti
apoštolů a některého z nich požádejte, aby ho přečetl, nebo jim pusťte video, jehož je
tento citát obsahem. Vysvětlete, že i když se starší Bednar během kněžského zasedání
generální konference obracel na mladé muže, zásady, jimž učí, se vztahují rovněž na
mladé ženy.

„Na setkáních s mladými členy Církve po celém světě často vyzývám přítomné, aby
pokládali otázky. Jedna z otázek, kterou mi nejčastěji pokládají mladí muži, zní: ‚Co
mohu dělat, abych se co nejlépe připravil na misionářskou službu na plný úvazek?‘ Tato
upřímná otázka si zaslouží upřímnou odpověď.

Drazí mladí bratří, to úplně nejdůležitější, co můžete udělat, abyste se připravili na
povolání sloužit, je stát se misionářem dlouho předtím, než odejdete na misii. Všimněte si prosím, že
jsem v odpovědi spíše zdůraznil stát se než odejít. Dovolte mi, abych vysvětlil, co tím myslím.
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V našem obvyklém církevním jazyce často mluvíme o chození na shromáždění, chození do chrámu
a chození na misii. Dovolte mi, abych byl tak smělý a abych naznačil, že náš poněkud rutinní důraz
kladený na chození opomíjí důležitou skutečnost.

Nejde o to chodit na shromáždění; spíše jde o to uctívat a obnovovat smlouvy během návštěvy
shromáždění. Nejde o to chodit do chrámu nebo projít chrámem; spíše jde o to mít v srdci ducha,
smlouvy a obřady Pánova domu. Nejde o to jít na misii; spíše jde o to stát se misionářem a sloužit po
celý život celým svým srdcem, mocí, myslí a silou. Je sice možné, aby mladý muž šel na misii a nestal
se misionářem, ale to není to, co Pán požaduje nebo co Církev potřebuje.

Upřímně doufám, že každý z vás, mladých mužů, prostě jen nepůjde na misii – ale že se stanete
misionáři dlouho předtím, než odešlete své misionářské papíry, dlouho předtím, než obdržíte povolání
sloužit, dlouho předtím, než budete ustanoveni svým presidentem kůlu, a dlouho předtím, než
vstoupíte do MTC.“ („Staňte se misionářem“, Liahona, listopad 2005, 45.)

• Co je podle staršího Bednara to nejdůležitější, co můžete udělat pro to, abyste se
připravili na povolání sloužit na misii? (Stát se misionářem dlouho předtím, než na
misii odejdete.)

Požádejte některého studenta, aby přečetl další část citátu staršího Bednara, nebo
pusťte video, jehož je tento citát obsahem.

„Samozřejmě, že v rámci procesu, jak se stát misionářem, se nevyžaduje, aby mladý
muž nosil každý den do školy bílou košili a kravatu nebo aby se řídil misionářskými
pravidly ohledně doby uléhání k spánku a vstávání, ačkoli by většina rodičů tuto
představu určitě podporovala. Můžete však prohloubit svou touhu sloužit Bohu [viz NaS
4:3] a můžete začít přemýšlet tak, jak přemýšlejí misionáři, číst to, co čtou misionáři,

modlit se tak, jak se modlí misionáři, a pociťovat to, co pociťují misionáři. Můžete se vyvarovat
světských vlivů, které způsobují, že Duch Svatý se vzdaluje, a můžete získávat jistotu v tom, jak
rozpoznávat duchovní nabádání a jak na ně reagovat. Řádku za řádkou a předpis za předpisem, tu
trochu a tam trochu, se můžete postupně stát misionářem, jakým doufáte, že se stanete,
a misionářem, jakým Spasitel očekává, že budete.“ („Staňte se misionářem“, 45–46.)

Poté se zeptejte:

• Jak se podle staršího Bednara můžete stát misionářem ještě předtím, než vstoupíte
do misionářského výcvikového střediska?

Až studenti na otázku odpovědí, napište na tabuli tuto pravdu: Mohu se stát
misionářem již nyní tím, jak myslím, jaké mám pocity a jak jednám. Abyste tuto
zásadu doložili, vyzvěte studenty, aby si nalistovali Almu 17:2–3, 9, 11, a vysvětlete, že
tyto verše popisují syny Mosiášovy, kteří sloužili na misii mezi Lamanity. Požádejte
některého studenta, aby tyto verše přečetl, a členy třídy vyzvěte, aby text sledovali
a zjistili, co synové Mosiášovi dělali, aby se připravili na to, aby mohli učit s mocí
a pravomocí. Poté se studentů zeptejte:

• Co synové Mosiášovi dělali, aby se připravili na to, aby mohli učit s mocí
a pravomocí?

• Jak se v dnešní době mohou perspektivní misionáři řídit příkladem synů
Mosiášových, když se připravují na to, že se stanou misionáři?

Vyzvěte studenty, aby si nalistovali stranu 137 v příručce Kažte evangelium mé,
a některého z nich požádejte, aby přečetl třetí odstavec. Poté jim položte otázky
podobné těmto:
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Učení se Duchem. Když
je během výuky přítomen
Duch, vnese Duch Svatý
vaše poselství do srdce
studentů a pomůže jim
osobně uplatňovat dané
zásady v souladu s jejich
individuálními potřebami
a okolnostmi. (Viz 2. Nefi
33:1.) Učit se Duchem
a uplatňovat zásady jim
můžete pomoci tím, že je
budete vyzývat, aby
1) věnovali více
pozornosti tomu, co při
výuce pociťují, spíše než
tomu, co vidí či slyší,
a 2) aby na základě toho,
co pociťují, jednali.

• Co má misionář podle dopisu, kterým je povoláván na misii, zasvětit Pánu, a co má
ponechat stranou?

• Jaké „osobní záležitosti“, jež mají misionáři ponechat stranou, když nastoupí
misionářskou službu, byste mohli například jmenovat?

• Kdy se vám dostalo požehnání díky tomu, že jste přinesli určité oběti, abyste
sloužili Bohu?

Dejte studentům několik minut na to, aby přemítali o odpovědích na následující otázky
a zapsali si je do studijního deníku. Vybídněte je, aby si zapsali konkrétně to, co podle
nich Duch Svatý sděluje jim osobně. Poté se zeptejte:

• Co byste například mohli nyní udělat pro to, abyste začali myslet, cítit se a jednat
jako misionář?

• Jak se můžete připravit na to, že ponecháte stranou osobní záležitosti a zasvětíte
veškerý svůj čas a pozornost službě Pánu?

• Jak vám může výše zmíněné pomoci připravit se na to, abyste učili s mocí
a pravomocí jako synové Mosiášovi?

Vyzvěte studenty, aby si do deníku zapsali konkrétní cíle. Ty mohou zahrnovat
každodenní studium Knihy Mormonovy, modlitbu ráno a večer, chození na všechna
církevní shromáždění, uléhání ke spánku dříve než ve 22:30 a vstávání v 6:30, omezení
používání elektronických zařízení nebo snahu být poslušnější přikázání.

Měřítko způsobilosti
Napište na tabuli „nezbytný předpoklad“ a vyzvěte studenty, aby se zamysleli nad tím,
v jakých situacích je nutné mít určité nezbytné předpoklady. Dejte jim chvíli na to, aby
si pročetli Nauku a smlouvy 88:74 a vyhledali několik nezbytných předpokladů pro
službu na misii. Poté se zeptejte:

• Jaké pokyny udělil Pán dělníkům ve svém království, aby se připravili na kázání
evangelia? (Aby se posvětili, očistili své srdce a umyli si ruce.)

• Co to znamená být posvěcen? (Být čistý a být hoden Ducha Svatého.)

• Jaké zásadě, která se týká misionářů, se učí v Nauce a smlouvách 88:74? (Poté, co
studenti odpovědí, napište na tabuli toto: Pán svým služebníkům přikazuje, aby
byli čistí.)

Abyste mohli lépe vysvětlit, co to znamená, že misionář má být čistý a hoden služby na
misii, ukažte studentům následující úryvek z proslovu staršího M. Russella Ballarda
z Kvora Dvanácti apoštolů a některého z nich požádejte, aby ho přečetl:

„Jako apoštol Pána Ježíše Krista vás vyzývám, abyste začali právě nyní – dnes večer –
být plně, naprosto a bezpodmínečně způsobilí. Rozhodněte se a slibte sobě a Bohu, že
od této chvíle nadále budete usilovně dbát na to, abyste udrželi své srdce, ruce i mysl
čistými a neposkvrněnými od jakéhokoli druhu mravního přestupku. Rozhodněte se, že
se budete vyhýbat pornografii tak, jak byste se vyhýbali nejzákeřnější chorobě, neboť

ona je přesně tím. Rozhodněte se, že se budete naprosto vyhýbat tabáku, alkoholu a drog. Rozhodněte
se, že budete čestní. Rozhodněte se, že budete dobrými občany a budete dodržovat zákony země, v níž
žijete. Rozhodněte se, že od tohoto večera nadále již nikdy neposkvrníte své tělo ani nebudete
používat jazyk, který je vulgární a nevhodný pro nositele kněžství.“ („Největší generace misionářů“,
Liahona, listopad 2002, 47.)
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Položte studentům otázky, jako jsou ty následující, abyste jim pomohli rozebrat rady
staršího Ballarda:

• Která přikázání, jichž mají být perspektivní misionáři poslušni, starší Ballard
konkrétně zmínil?

• Co to znamená mít srdce, ruce i mysl „neposkvrněn[é] od jakéhokoli druhu
mravního přestupku“? (Bude-li to třeba, mohli byste studenty odkázat na oddíl
„Sexuální čistota“ v brožurce Pro posílení mládeže [brožurka, 2012], 35–37.)

• Proč je moudré vyhýbat se pornografii jako zákeřné chorobě a v jakém smyslu by
vám to mohlo pomoci myslet, cítit se a jednat jako misionáři?

Pusťte studentům video „Stay within the Lines“ [„Nepřekračujte čáry“] (5:10),
abyste jim pomohli pocítit pravdivost a důležitost toho být hoden sloužit na misii. Před
promítnutím videa zvažte možnost diskutovat o tom, proč jsou v určitých sportech
důležité postranní čáry. Diskutujte o rozdílu mezi „být v poli“ a „být za čárou“,
a o tom, jak postranní čáry ovlivňují jednání sportovců během utkání. Řekněte
studentům, že starší Jeffrey R. Holland z Kvora Dvanácti apoštolů hovořil o tom, co to
znamená zůstat před misií v poli ohraničeném duchovními čarami.

Po zhlédnutí videa zvažte možnost položit studentům tyto otázky:

• Jak souvisí to, že „zůstáváme v poli ohraničeném čarami“, s přípravou na službu na
misii?

• Starší Holland žádal ty, kteří jsou v Pánově týmu, aby v něm zůstali a nechodili „za
postranní čáru“. Co to pro vás znamená?

• Proč by opomenutí učinit pokání z minulých hříchů zabránilo misionáři v tom, aby
účinně pomáhal druhým přijít ke Kristu?

Dejte studentům chvíli na to, aby přemítali o svém vlastním stupni způsobilosti sloužit
na misii. Vysvětlete jim, že pokud mají ohledně své způsobilosti nějaké pochybnosti,
mají v upřímné modlitbě usilovat o vedení a o těchto pochybnostech si promluvit se
svým biskupem či presidentem odbočky.

Fyzická a duševní příprava
Ukažte studentům následující prohlášení, které v roce 2002 vydalo První
předsednictvo, a vyzvěte je, aby si je přečetli. Případně o přečtení požádejte některého
z nich.

„Misionářská služba na plný úvazek představuje výsadu pro ty, kteří jsou skrze inspiraci povoláni
presidentem Církve. Biskupové a presidenti kůlů mají závažnou zodpovědnost, aby určili způsobilé,
kvalifikované členy, kteří jsou duchovně, fyzicky a emocionálně připraveni na tuto posvátnou službu
a kteří mohou být bez výhrad doporučeni.“ (Dopis Prvního předsednictva, 11. prosince 2002.)

Poté se zeptejte:

• Proč je zapotřebí, aby se člověk, kromě toho, že se připraví po duchovní stránce,
připravil na službu na misii také fyzicky a duševně?

Ukažte studentům následující citát a jednoho nebo několik z nich požádejte, aby ho
přečetli:
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„Pravidelné (každodenní) cvičení. Misionář musí být schopen denně ujít v průměru deset kilometrů
a ujet na kole 19 kilometrů. Perspektivní misionáři, kteří toho nenachodí více než z auta do školy či do
práce, budou mít, jakmile dorazí do misijního pole, pravděpodobně bolavé nohy a puchýře. …
Misionáře, který není v dobré fyzické kondici, bude misionářská práce unavovat, a unavený misionář je
náchylnější ke sklíčenosti a zdravotním problémům než misionář, který je po fyzické stránce ve formě.

Perspektivní misionáři se mohou připravit na nároky, které na ně bude klást misionářský život, tím, že
se budou pravidelně věnovat aerobnímu cvičení – chůzi, běhu nebo jízdě na kole – po dobu jedné
hodiny každý den. …

Dostatek spánku. Přestože se potřeba spánku u jednotlivců liší, mladí dospělí obecně potřebují
každý den sedm až osm hodin spánku. V ideálním případě by měli uléhat k spánku mezi 22:30
a půlnocí a vstávat mezi 6:30 a 8:00 ráno. Ponocování do 2:00 či 3:00 ráno a spánek až do 10:00
hodin způsobuje, že je člověk celý den unavený a nejraději by spal až do poledne. … Život misionářů
se řídí určitým rozvrhem. Každý den chodí spát ve 22:30 a vstávají v 6:30. Dodržovat tento rozvrh
bude pro perspektivního misionáře složité, pokud si podobnou pravidelnost neosvojí s dostatečným
předstihem, ještě než dostane povolání ke službě.

Zdravé stravovací návyky. Mladí lidé by se měli místo toho, aby jejich strava sestávala ze sacharidů
a tuků, naučit jíst pokrmy, které obsahují bílkoviny a vlákninu, jako jsou například libové maso, jogurt,
zelenina či ovoce. Rovněž pití více než 350 ml sycených nápojů za den je příliš mnoho.“ (Donald
B. Doty, „Missionary Health Preparation“, Ensign, Mar. 2007, 64.)

• Pokud misionář není v dobré fyzické kondici, jaký vliv to může mít na pokrok
v práci, na jeho misionářského společníka a na blaho misionáře samotného?

Poznámka: Někteří mladí dospělí nemohou sloužit na misii pro kázání evangelia kvůli fyzickým, duševním
či emocionálním obtížím. Tito mladí muži a ženy mohou v rámci Církve po celém světě konat mnoho
dobrého jako misionáři církevní služby. Můžete studentům pomoci zjistit o těchto příležitostech více tím, že
je odkážete na internetové stránky programu pro mladé misionáře církevní služby na adrese lds.org/ycsm.

Požádejte studenty, aby v tichosti přemítali o těchto otázkách:

• Jak byste popsali svou současnou fyzickou přípravu na službu na misii?

• Jak se můžete nyní připravit, abyste vyhověli nárokům, které klade misie na plný
úvazek na fyzickou kondici?

Povzbuďte studenty, aby si vytvořili plán, v rámci kterého nyní začnou dostatečně
dlouho spát, zdravě jíst a cvičit, aby získali fyzickou odolnost, kterou budou potřebovat,
aby byli úspěšnými misionáři. V závislosti na časových možnostech je vyzvěte, aby si
svůj plán zapsali do studijního deníku.

Požádejte některého studenta, aby popsal, jak tělo reaguje na fyzicky namáhavé
činnosti, jako je například běhání nahoru a dolů po schodech (zvýšená tepová
frekvence, zrychlené dýchání, pocení, svalová únava a tak dále). Vysvětlete, že fyzická
zátěž je jen jedním typem problémů, jimž misionáři čelí. Poté se zeptejte:

• Jak může tělo a mysl misionáře reagovat na citové nebo duševní vypětí, které
pramení z obtížných výzev nebo nečekaných problémů?

Vysvětlete, že všichni misionáři zažívají určitý stupeň citového vypětí, stesk po
domově, pocity nedostatečnosti, zármutek anebo jiné emoce, které je mohou tížit, ale
které jsou běžnou součástí života misionáře.

Promítněte video „Preparation of Gordon B. Hinckley: Forget Yourself and Go to
Work“ [„Příprava Gordona B. Hinckleyho: Zapomeň na sebe a jdi pracovat“] (2:04).
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Vyzvěte studenty, aby se zaměřili na důvody, proč se president Gordon B. Hinckley
jako mladý misionář v Anglii potýkal s pocity sklíčenosti.

Zeptejte se členů třídy:

• Co například bylo příčinou toho, že se president Hinckley po svém příjezdu do
misijního pole potýkal s pocity sklíčenosti?

• Co president Hinckley udělal, aby mu to pomohlo tuto sklíčenost překonat?

Vysvětlete členům třídy, že i někteří z největších misionářů, o nichž se píše v písmech,
prožívali v rámci svého misionářského úsilí sklíčenost a jiné problémy. Napište na
tabuli tyto odkazy na verše z písem: Jeremiáš 1:4–9; Alma 17:5; 26:27; a Mojžíš 6:31–32.
Vyzvěte členy třídy, aby si jednu z těchto pasáží vybrali, přečetli a vyhledali v ní
problémy, které tito jednotlivci, o nichž četli, zažívali či se s nimi setkali. Zatímco
budou studenti odpovídat, zvažte možnost shrnout jejich odpovědi na tabuli tak, jak je
zde uvedeno:

Jeremiáš 1:4–9. Jeremiáš se obával, že mu lidé nebudou naslouchat, neboť byl příliš
mladý.

Alma 17:5; 26:27. Ammon a misionáři, kteří ho doprovázeli, trpěli jak po stránce tělesné,
tak duševní. Deprimovalo je to a chtěli to vzdát.

Mojžíš 6:31–32. Enoch se obával, že mu nebude nikdo naslouchat, neboť byl pomalý
v řeči a ještě velmi mladý.

Poté se zeptejte:

• Co se z těchto tří příběhů dozvídáte o emocionálních problémech spojených
s kázáním evangelia? (Zatímco budou studenti odpovídat, mohli byste na tabuli
napsat tuto pravdu: Fyzické a duševní výzvy jsou běžnou součástí života
misionáře.)

• Jaké myšlenky vás napadají, když čtete, že fyzické a duševní výzvy jsou běžnou
součástí života misionáře?

• Jak může vědomí toho, že všichni misionáři čelí výzvám, ovlivnit vaši přípravu na
službu?

Pomozte studentům porozumět tomu, že téměř všichni misionáři čelí duševním či
fyzickým výzvám. Misionáři by se proto měli naučit, jak se zdravě a vzhledem k životu
na misii vhodně vyrovnávat se stresem. Zdravé způsoby, jak se vyrovnávat se stresem,
které jsou účinné mimo misijní pole, jako například trávení času o samotě, poslech
hudby nebo sportování, nejsou často za normálních okolností pro misionáře vhodné.
Misionáři se musí naučit vyrovnávat se se stresem tak, aby to vyhovovalo pravidlům
platným na misii.
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Malé skupiny. Práce ve
skupinách je efektivnější,
když jsou v každé
skupině maximálně čtyři
studenti – to povzbudí
každého člena skupiny,
aby se zapojil. K větší
úspěšnosti vede také to,
když některé studenty
pověříte, aby byli
vedoucími jednotlivých
skupin. Vedoucí může
povzbuzovat každého
člena své skupiny
k tomu, aby přispíval,
a zajistit, aby se skupina
věnovala danému úkolu,
dokud ho nedokončí.

Rozdělte členy třídy do malých skupin a rozdejte jim materiál na rozdání „Nároky
spojené s misionářským životem“. Vyzvěte členy každé skupinky, aby 1) přečetli první
oddíl s názvem „Nároky spojené s misionářským životem“ a 2) aby prodiskutovali, jak
jim povědomí o tom, jaké nároky na člověka misionářský život klade, může pomoci
lépe se připravit na výzvy, kterým budou v životě na misii čelit.

Poté, co poskytnete skupinkám dostatek času na přečtení daného oddílu a diskusi,
požádejte několik studentů, aby se podělili o některé z hlavních bodů, o nichž v rámci
své skupiny hovořili. Pak s celou třídou věnujte několik minut přečtení a diskusi o
dalším oddílu materiálu na rozdání s názvem „Přizpůsobení se novým zážitkům
a zkušenostem“ a hovořte o tom, jak může studentům při nástupu do MTC pomoci to,
když budou rozumět typickým fázím přizpůsobení se.

Obracejte se na Pána s žádostí o pomoc s překonáváním výzev
Abyste studenty povzbudili k přemýšlení o tom, jak se budou vyrovnávat s výzvami,
s nimiž se budou setkávat v misijním poli, vysvětlete, že Nefi čelil silným pocitům
vlastní nedostatečnosti a sklíčenosti a napsal o tom, co udělal, aby tyto pocity překonal.
Požádejte některého studenta, aby přečetl 2. Nefiho 4:17–19. Poté se zeptejte:

• Jakými slovy Nefi popsal důsledky svých slabostí?

Vyzvěte studenty, aby si prostudovali 2. Nefiho 4:19–26 a zjistili, co Nefimu pomohlo
překonat pocity sklíčenosti. Poté se zeptejte:

• Jakými slovy Nefi popsal to, jak překonal své hluboké negativní pocity? (Studenti
by měli rozpoznat, že Nefi důvěřoval v Pána [viz verš 19], pamatoval na to, co pro
něj Pán v minulosti udělal [viz verše 20–23], pronášel mocné modlitby [viz verš 24]
a pamatoval na Pánovo milosrdenství [verš 26].)

• Jak vám v době, kdy jste trpěli sklíčeností či stresem, pomohlo to, že jste pamatovali
na Pána a Jeho dobrotivost?

• V předchozí části lekce jsme dospěli k závěru, že je běžné, když misionáři zažívají
citové vypětí, stesk po domově, pocity nedostatečnosti, zármutek anebo jiné emoce,
které je mohou tížit. Jakou radu byste na základě toho, co Nefi napsal ve 2. Nefim
4:19–26, dali misionáři, který zažívá takovéto pocity? (Pomozte studentům vyjádřit
následující zásadu a zvažte možnost ji napsat na tabuli: Když misionáři důvěřují
v Pána, On jim může pomáhat zvládat požadavky fyzického i duševního
charakteru, které na ně misionářský život klade.)

Zvažte možnost podělit se se studenty o tento citát staršího Jeffreyho R. Hollanda
z Kvora Dvanácti apoštolů:

„Nevěřím, že misionářská práce byla někdy snadná, stejně jako není snadné obrácení,
udržení obrácených nebo neochabující věrnost. Věřím, že toto má vyžadovat jisté úsilí,
něco z hloubky naší duše.

Mohl-li On vyjít v noci, pokleknout, padnout na tvář, krvácet z každého póru a zvolat:
‚Abba, Otče (Tatínku), může-li být ode mne tento kalich odňat, nechť se tak stane‘ [viz

Marek 14:36], pak není divu, že spasení pro nás není nenáročná či prostá záležitost. Kladete-li si
otázku, zda není nějaký snazší způsob, měli byste pamatovat na to, že nejste první, kdo si ji klade.
Někdo mnohem větší a mnohem znamenitější se před dávnými časy ptal, zda není nějaký snazší
způsob.

Usmíření bude misionářům oporou možná dokonce ve větší míře než zájemcům. Když zápolíte, když
jste odmítáni, když na vás lidé plivou a vyvrhují vás a jste jim za usyknutí a pořekadlo, dostává se vám
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téhož zacházení jako tomu nejlepšímu, kterého kdy svět poznal, tomu jedinému, který byl čistý a vedl
dokonalý život. Máte proč se vzchopit a být vděčni za to, že žijící Syn živého Boha ví vše o vašem
zármutku a trápení. Jediná cesta ke spasení vede zahradou getsemanskou a na Kalvárii. Jediná cesta
k věčnosti vede skrze Něho – onu cestu i pravdu i život.“ („Missionary Work and the Atonement“,
Ensign, Mar. 2001, 15.)

Poté se zeptejte:

• Jaký důvod mají misionáři podle staršího Hollanda k tomu, aby se v době, kdy
zápolí s problémy, vzchopili?

Řekněte studentům, že až budou v misijním poli čelit obtížným okolnostem, mají
pamatovat na to, že dílem, na němž pracují, je pomáhat přivádět druhé k Ježíši Kristu.
Napište na tabuli tyto odkazy na verše z písem: Alma 26:11–13; 29:10; a Nauka
a smlouvy 18:15–16. Požádejte několik studentů, aby se střídali při čtení těchto veršů,
a ostatní členy třídy vyzvěte, aby text sledovali a zjistili, co se v daných verších učí
o misionářském životě. Požádejte studenty, aby se o své postřehy navzájem podělili,
a pak je ujistěte, že přestože je misionářská služba na plný úvazek tvrdá práce a může
být občas skličující, když usilujeme o to, abychom přivedli druhé k Ježíši Kristu,
Pán nám požehná radostí. Zvažte možnost požádat studenty o to, aby se podělili
o zkušenosti, které s touto zásadou již někdy měli.

Poukažte na to, že studenti mohou mít čas od času za společníka někoho, kdo čelí
problémům v citové oblasti nebo oblasti duševního zdraví. V takovém případě mají
tomuto svému společníkovi naslouchat a projevovat lásku, protože podpora společníka
může být klíčovým faktorem, který mu dané obtíže pomůže překonat. Nikdy nemají
vyjadřovat názor, že kdyby onen misionář, který zápolí s obtížemi, měl jen trochu více
víry, tak by tyto problémy zmizely.

Rovněž vysvětlete, že některé obtíže vyžadují dodatečnou pomoc vedoucích kněžství
a odborníků na duševní zdraví a že ve většině misií jsou misionářům k dispozici vhodní
lékaři. Misionáři, kteří mají obtíže citového charakteru, by si o své situaci měli
promluvit s presidentem misie, aby bylo možné určit, jaká pomoc by pro ně mohla být
vhodná.

Abyste studentům pomohli zamyslet se nad tím, jak by se mohli vypořádat s fyzickými
a duševními výzvami, kterým možná budou jako misionáři čelit, dejte jim několik
minut na to, aby si napsali něco o nějakém okamžiku, kdy museli překonat složitou
situaci. Následně se jich zeptejte, co se z této zkušenosti dozvěděli o Pánu a sami
o sobě a jak by danou zkušenost mohli využít k tomu, aby je v budoucnu posílila.

Na závěr vyjádřete svou důvěru ve studenty a jejich schopnost vypořádat se se
změnami, které doprovázejí misionářský život. Podělte se o své svědectví o tom, že Pán
pomáhá těm, kteří se na Něho obracejí, aby zvládli fyzické i duševní nároky, jež jsou na
ně v životě kladeny.

Výzvy k činu
Vyzvěte členy třídy, aby se připravili na život na misii tím, že splní jeden nebo více
následujících úkolů:

• Zamyslete se nad tím, co musíte udělat, abyste se stali čistými a způsobilými sloužit
na misii. Pokud to bude třeba, zbavte se nevhodných myšlenek a způsobů chování,
které pohoršují Ducha.
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• Stanovte si osobní cíle, v rámci nichž se budete řídit každodenním cvičebním
programem, zdravěji jíst nebo si osvojíte spánkový režim, který je v souladu
s každodenním misionářským rozvrhem.

• Projděte si měřítka odívání pro misionáře na plný úvazek, která naleznete na
stránkách LDS.org.

• Požádejte některého navrátivšího se misionáře, aby si s vámi promluvil o tom, co
dělal, aby zvládal stres a překonal výzvy spojené s misionářským životem.

• Promluvte si s rodiči nebo vedoucími kněžství o tom, jak si vytvořit vztah
k misionářskému společníkovi, s nímž možná nebudete mít mnoho společného
nebo s nímž si nebudete příliš rozumět.
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Misionářská příprava – lekce 6

Nároky spojené s misionářským životem
Upraveno z příručky Adjusting to Missionary Life (brožurka, 2013)

Když v životě začínáte s něčím novým (například když vstou-
píte do Církve nebo začnete chodit na novou školu), jste z této 
příležitosti nadšení a zároveň jste nervózní, protože nevíte, co 
přesně máte očekávat. Časem se naučíte tyto výzvy zvládat 
a postupně rostete.

Misie se od toho nijak neliší. Někdy vám bude misie připadat 
jako úžasné duchovní dobrodružství – nebo přinejmenším 
jako výzva, kterou dokážete zvládnout. Jindy ale můžete čelit 
nečekaným problémům či zážitkům, které jsou obtížnější či 
nepříjemnější, než jste čekali. Můžete se sami sebe ptát, jak to 
dokážete zvládnout. Prostředky, na které jste kdysi spoléhali, 
že vám pomohou vše zvládat, nemusí být dostupné. Místo 
toho, abyste měli motivaci zkoušet to dál, můžete pociťovat 
úzkost a můžete být podráždění, vyčerpaní nebo frustrovaní. 
Můžete pociťovat i fyzické projevy, jako jsou bolest, žaludeční 
nevolnost, nespavost či nemoc. Můžete mít potíže s učením se 
nebo s navazováním vztahů s druhými. Můžete ztratit odvahu 
nebo to budete chtít vzdát.

Nároky spojené s misionářskou prací lze rozdělit do několika 
kategorií:

Všeobecné
V průběhu celé misie zažíváte mnoho různých změn a pře-
sunů. Známé způsoby, jak se s něčím vyrovnat, nejsou vždy 
dostupné, a vy se musíte učit způsobům novým. Večery a ví-
kendy, které bývaly časem pro relaxaci, jsou nyní časem, kdy 
jste zaneprázdněni nejvíce. Můžete se cítit neohrabaně. Občas 
můžete s něčím zápolit. Můžete přemýšlet o tom, jak pomoci 
jiným misionářům, kteří s něčím zápolí.

Fyzické
Můžete být na nohou 11–12 hodin denně – chodíte pěšky, 
jezdíte na kole, zdoláváte schodiště nebo někde stojíte. Může 

se stát, že nebudete moci spát tak dlouho, jak jste byli zvyklí. 
Jídlo pro vás může být neznámé. Jste venku ve špatném počasí 
a vystaveni bakteriím, které jsou pro vás nové. I samotné nové 
prostředí vás může vyčerpávat.

Emocionální
Kvůli všemu tomu, co musíte dělat, vás může naplňovat úz-
kost a nemusí se vám dařit relaxovat. Může se vám stýskat po 
domově, můžete být zklamaní, nudit se nebo se cítit osaměle. 
Můžete se setkávat s odmítnutím, zklamáním, či dokonce 
s nebezpečím. Můžete si dělat starosti o rodinu či přátele, 
protože jim nemůžete nijak pomoci.

Sociální
Budete bydlet v blízkém kontaktu se společníkem, s nímž 
můžete, ale i nemusíte, mít mnoho společného. Očekává se od 
vás, že budete mluvit s neznámými lidmi, jednat s církevními 
vedoucími, seznamovat se rychle se členy Církve a učit se mít 
rád zájemce.

Intelektuální
Možná se budete muset učit cizí jazyk. Budete se muset 
dobře obeznámit s lekcemi a s písmy, budete si muset osvojit 
vý ukové dovednosti a řešit otázky, které vyvstanou. Budete 
muset plánovat, dosahovat cílů, přizpůsobovat se změnám 
a řešit všemožné praktické problémy.

Duchovní
Budete se muset namáhat, abyste posílili své svědectví, odo-
lávali pokušení a naučili se pociťovat a rozpoznávat Ducha. 
Budete muset s pokorou přijímat pokárání, činit pokání, čelit 
vlastním slabostem a tomu, čeho litujete, a spoléhat se více 
než kdykoli dříve na Pána.
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Přizpůsobení se novým  
zážitkům a zkušenostem
Podobně jako mnozí jiní, kteří se ocitají v nějaké nové situaci, 
i misionáři, když vstupují do misionářského výcvikového stře-
diska, často v procesu emocionálního vyrovnávání se s novým 
prostředím procházejí čtyřmi fázemi nebo stádii:

1. Očekávání
Můžete pociťovat nedočkavost utkat se s novými výzvami. 
(Viz 1. Nefi 3:7.)



Misionářská příprava – lekce 6

Můžete silněji vnímat, jaké je vaše poslání, a můžete pociťovat 
větší oddanost Nebeskému Otci. (Viz 3. Nefi 5:13.)

2. Nečekaná zjištění
Může se vám začít stýskat po domově, rodině a přátelích, 
a dokonce můžete pochybovat o svém rozhodnutí sloužit. (Viz 
Alma 26:27.)

Můžete zaznamenat fyzické projevy stresu, jako jsou například 
narušený spánek, změny v chuti k jídlu či podrážděnost.

Můžete se nečekaně setkat s tím, že jste ve vztahu k pravidlům 
a očekáváním kritičtí a netrpěliví.

Tyto pocity jsou normální. Máte- li jakékoli nebo všechny tyto 
pocity, vězte prosím, že se jedná o dočasný stav, kterým prochá-
zejí mnozí noví misionáři. Čerpejte odvahu z vědomí, že tyto 
pocity odezní a vy budete schopni se nové situaci přizpůsobit.

3. „Zvládnu to“
Vaše výukové a jazykové schopnosti se začínají zlepšovat.

Učíte se ochotně dodržovat misijní pravidla a očekávání.

Máte trpělivost sami se sebou, zatímco se učíte „předpis za 
předpisem“. (Viz Izaiáš 28:10; Mosiáš 4:27.)

Fyzické příznaky stresu, pokud jste nějaké měli, začínají ode-
znívat.

4. Emocionální soběstačnost
Máte pocit, že se bez potíží orientujete v každodenních čin-
nostech.

Uvědomujete si své silné stránky a svůj pokrok.

Chápete, co znamená brát život krok za krokem. (Viz NaS 
98:12.)

Pociťujete větší sebedůvěru a hlubší touhu sloužit.
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Modelové situace.
Modelové situace jsou
skutečné nebo vymyšlené
situace, které odpovídají
realitě. Modelové situace
vybízejí studenty k tomu,
aby přemýšleli nebo
diskutovali o tom, co by
mohli v podobných
situacích udělat oni sami.
Dbejte na to, abyste
nepoužívali modelové
situace, které znázorňují
nějakého známého
člověka nebo skupinu
lidí.

Výuka poselství o Znovuzřízení
(1. část)

Úvod
Evangelium Ježíše Krista, kterému učili a učí proroci ve všech
dispensacích, umožňuje Božím dětem porozumět věčným pravdám
a obdržet věčný život. Po smrti Ježíše Krista se pravda evangelia
a kněžská pravomoc ze země vytratily, a v důsledku toho nastalo
Velké odpadlictví. Díky Znovuzřízení v posledních dnech byly účinky

odpadlictví překonány a na zemi byla znovu založena Kristova
Církev. Perspektivní misionáři mají jasně porozumět konceptům
odpadlictví a Znovuzřízení a mají být připraveni je jednoduše
vysvětlit a vydat o nich mocné svědectví.

Příprava před výukou
• Prostudujte si Kažte evangelium mé, strany 31–35.

• Připravte se, že studentům pustíte video „The Great Apostasy“ [„Velké
odpadlictví“] (16:33), které je dostupné na stránkách LDS.org.

• Připravte si pro každého studenta výtisk dokumentu „Rodina – prohlášení světu“.

Náměty pro výuku
Bůh je náš milující Nebeský Otec

Poznámka: Kapitola 3 v příručce Kažte evangelium mé obsahuje lekce, které misionáři učí zájemce
v rámci přípravy na křest. Misionáři mají tyto lekce studovat a učit je zpaměti svými vlastními slovy podle
toho, jak je nabádá Duch. (Viz „Prohlášení o misionářské práci“, dopis Prvního předsednictva, 11. prosince
2002, citovaný na stranách 29–30 v příručce Kažte evangelium mé.) Abyste studentům pomohli lépe
porozumět naukám a zásadám v prvních třech misionářských lekcích, probírá se v tomto kurzu každá lekce
ve dvou 90minutových vyučovacích hodinách.

Na začátku vyzvěte studenty, aby se zamysleli nad touto modelovou situací:

Dnes večer, než půjdete spát, dostanete zprávu od některého svého přítele, který je
zklamaný a ptá se, zda Bůh opravdu existuje a zda se o nás zajímá. Váš přítel se ptá:
„Věříš, že Bůh opravdu existuje? Jaký podle tebe je?“

Požádejte několik studentů, aby se podělili o to, jak by mohli svému příteli odpovědět.
Poté členům třídy řekněte, že dnešní lekce se zaměřuje na některé nauky a zásady
obsažené v první misionářské lekci, včetně povahy a podstaty našeho Nebeského Otce.

Požádejte některého studenta, aby přečetl oddíl s názvem „Bůh je náš milující Nebeský
Otec“ na stranách 31–32 v příručce Kažte evangelium mé. Vyzvěte studenty, aby si
podtrhli nebo zvýraznili ty části textu, které by mohli použít k tomu, aby někomu
pomohli lépe porozumět povaze Boha jakožto našeho milujícího Nebeského Otce.

Poskytněte studentům několik minut na to, aby si vyhledali tři nebo čtyři pasáže
z písem uvedené v rámečku Studium písem na straně 32 v příručce Kažte evangelium
mé. Vyzvěte je, aby se zamysleli nad tím, jak by jim tyto pasáže mohly pomoci
odpovědět na otázky ohledně Boha, které by někdo (podobně jako v modelové situaci
z úvodu lekce) mohl mít. Mohli byste studenty povzbudit, aby si jednu nebo více
těchto pasáží v písmech zvýraznili nebo aby si je napsali na okraj stránky ve své
příručce Kažte evangelium mé. Poté se zeptejte:

• Jak může znít stručné shrnutí nejdůležitějších nauk, o nichž v příručce Kažte
evangelium mé a v těchto pasážích z písem čtete? (Odpovědi mohou obsahovat tuto
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nauku: Bůh je náš milující Nebeský Otec a přeje si, abychom se k Němu
všichni vrátili a žili s Ním.)

• Proč by mohlo být pro druhé důležité, aby nejprve porozuměli této zásadě, než se
dozvědí o dalších naukách?

Evangelium žehná rodinám
Vyzvěte studenty, aby si přečetli oddíl s názvem „Evangelium žehná rodinám“ na
straně 32 v příručce Kažte evangelium mé a shrnuli, jaká je role domova a rodiny v Božím
plánu štěstí. Poté, co měli studenti čas na to, aby si oddíl přečetli, je požádejte, aby se
o své shrnutí podělili. (Shrnutí může zahrnovat tuto nauku: Rodiny jsou ustanoveny
Bohem a jsou součástí Božího plánu, aby přinášely štěstí do života Jeho dětí.
Napište tuto tučně zvýrazněnou zásadu na tabuli.)

Poté, co zhodnotíte potřeby studentů a dostupný čas, zvažte možnost provést tuto
činnost: Vyzvěte studenty, aby věnovali pozornost poslednímu řádku, který v tomto
oddíle v příručce Kažte evangelium mé četli: „Prostřednictvím proroků Bůh v každé
době, i v té naší, zjevuje svůj plán štěstí pro jednotlivce a rodiny.“

Abyste studentům pomohli lépe porozumět tomu, proč je tato pravda v dnešním světě
tak důležitá, ukažte jim výtisk dokumentu „Rodina – prohlášení světu“ nebo jim
výtisky tohoto dokumentu rozdejte. Poté je vyzvěte, aby věnovali několik minut tomu,
že si prohlášení přečtou a vyhledají části textu nebo zásady, které nám pomáhají lépe
porozumět roli manželství a rodiny v plánu Nebeského Otce. Požádejte některého
z nich, aby psal zásady na tabuli.

Ukažte tento citát presidenta Boyda K. Packera z Kvora Dvanácti apoštolů:

„Hlavním cílem protivníka, který má ‚hněv veliký, věda, že krátký čas má‘ (Zjevení
12:12), je rozvracet, narušovat a ničit domov a rodinu.“ („The Father and the Family“,
Ensign, May 1994, 19.)

Zeptejte se:

• Proč je protivníkovým „hlavním cílem“ zničit domov a rodinu? (Protože domov „je
tím nejlepším místem pro výuku, učení se a uplatňování zásad evangelia Ježíše
Krista“.)

• Jaké příklady světských trendů odporují plánu Nebeského Otce pro manželství,
domov a rodinu? (Poznámka: Nevěnujte moc času rozebírání těchto trendů. Postačí
jen, když je pojmenujete a poté se budete držet pokynů pro výuku, abyste udrželi
pozornost studentů na tom, jaký plán má pro rodiny připravený Nebeský Otec.)

Požádejte studenty, aby se podělili o to, jak by mohli použít dokument „Rodina –
prohlášení světu“ při příležitostech k výuce, aby tak vysvětlili rozdíl mezi plánem
Nebeského Otce a světskými trendy, které Jeho plánu pro manželství, domov a rodinu
odporují.

Vysvětlete jim, že někteří lidé, s nimiž se setkají, mají odlišné, či dokonce protikladné
názory na nauky Církve týkající se manželství, domova a rodiny. Podělte se o svědectví
ohledně toho, že když budou misionáři při výuce používat písma a slova proroků,
Duch Svatý je povede, aby mohli pomoci těm, které učí, lépe rozumět úloze
manželství, domova a rodiny v plánu Nebeského Otce pro Jeho děti.

LEKCE 7: VÝUKA POSELSTVÍ O ZNOVUZŘÍZENÍ (1. ČÁST)
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Poznámka: Pokud mají studenti otázky týkající se stanoviska Církve ohledně přitažlivosti k osobám
stejného pohlaví nebo sňatku osob stejného pohlaví, vybídněte je, aby si přečetli články „Same-Sex
Attraction“ [„Přitažlivost k osobám stejného pohlaví“] a „Same-Sex Marriage“ [„Sňatek osob stejného
pohlaví“] uvedené na stránce Gospel Topics [Témata z evangelia] na stránkách lds.org/topics. Bude-li to
potřeba, mohli byste si s nimi o těchto citlivých záležitostech po vyučovací hodině popovídat.

Proroci a dispensace
Vysvětlete studentům, že jedním z nejdůležitějších způsobů, jak nám Bůh projevuje
svou lásku, je to, že povolává proroky. Ukažte jim následující citát staršího M. Russella
Ballarda z Kvora Dvanácti apoštolů a některého z nich požádejte, aby ho přečetl.
Vyzvěte studenty, aby věnovali pozornost tomu, jaká požehnání získávají ti, kteří
následují proroka:

„Můžeme [si] docela dobře položit otázku: ‚Existuje hlas, který nám vždy poskytne jasné
vedení, abychom nalezli svou cestu v dnešním problematickém světě?‘ Odpověď zní
ano. Tímto hlasem je hlas žijícího proroka a apoštolů. …

Není maličkost, bratři a sestry, že máme ve svém středu proroka Božího. Když jeho
prostřednictvím nasloucháme slovům Páně určeným právě nám, vstupují nám do života

veliká a úžasná požehnání. … Když nasloucháme radám Páně vyjadřovaným slovy presidenta Církve,
máme zareagovat kladně a bez otálení. Historie nám ukázala, že pokud zareagujeme na prorockou
radu, přinese nám to bezpečí, pokoj, blahobyt a štěstí. Takto to udělal v dávných dobách Nefi: ‚Půjdu
a učiním věci, které přikázal Pán.‘ (1. Nefi 3:7.) …

Dnes vám dávám slib. Je prostý, ale pravdivý. Budete-li naslouchat žijícímu prorokovi a apoštolům
a budete-li dbát jejich rad, nesejdete z cesty.“ („Vy máte přijímati jeho slovo“, Liahona, červenec
2001, 79–81.)

Po přečtení citátu se zeptejte:

• Jaká požehnání přicházejí k těm, kteří se řídí radami Pánova proroka?

Poskytněte studentům chvíli na to, aby si přečetli Nauku a smlouvy 1:37–38. Poté se
zeptejte:

• Čemu tyto verše učí o prorocích a o jejich radách?

• Vzpomenete si na nějakou konkrétní situaci, kdy vám následování rady Pánova
proroka v životě požehnalo?

Požádejte některého studenta, aby přečetl první odstavec pod nadpisem „Nebeský
Otec zjevuje své evangelium v každé dispensaci“ na straně 32 v příručce Kažte
evangelium mé. Pomozte studentům rozpoznat nauky uvedené v tomto odstavci tím, že
se jich zeptáte:

• Jaké nauky týkající se proroků se z tohoto odstavce dozvídáme? (Studenti se
mohou podělit o několik různých zásad, ale pomozte jim rozpoznat nauku týkající
se toho, že proroci se učí evangeliu Ježíše Krista skrze zjevení a mají
zodpovědnost učit druhé a svědčit o Ježíši Kristu.)
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Vzor výuky v MTC.
Abyste studentům
pomohli stát se při výuce
zásad evangelia
efektivnějšími, zvažte
možnost použít vzor
výuky, který se používá
v misionářských
výcvikových střediscích:
vysvětlit, předvést,
procvičit, zhodnotit
a znovu procvičit.
Existuje celá řada
možností, jak tento vzor
použít, abyste studentům
dokázali pomoci procvičit
se v misionářském stylu
výuky. Další pokyny
najdete v dílčím oddíle
s názvem „Vzor výuky“
v úvodu této příručky.

Zvažte možnost použít tento vzor výuky z MTC, když studenty učíte o důležitosti
proroků. Vysvětlete jim, že si mají přečíst definici proroka uvedenou na straně 44
v příručce Kažte evangelium mé a poté se připravit na to, že názorně předvedou, jak by
o prorocích učili zájemce. Poté jim to názorně předveďte tím, že budete o prorocích
učit některého člena třídy. Pak studenty vyzvěte, aby si našli společníka a názorně tuto
výuku předvedli – ať si představí, že student, kterého budou učit, je nečlen, který se
doslechl, že Církev je vedená prorokem. Studenti, kteří hrají roli učitele, mají stručně
vysvětlit, kdo prorok je, a mají vydat svědectví o novodobých prorocích. Poté mají
studenti, kteří byli učeni, zhodnotit svého společníka tím, že mu sdělí, co bylo podle
nich na jeho výuce nejpřínosnější a nejinspirativnější. Pak členy třídy vyzvěte, aby si
výuku procvičili znovu, přičemž si vymění se společníkem role, aby i ostatní měli
příležitost učit a získat zpětnou vazbu.

Požádejte několik studentů, aby se střídali při čtení posledních čtyř odstavců na
straně 33 v příručce Kažte evangelium mé. Vyzvěte ostatní členy třídy, aby text sledovali
a zaměřili se na to, jaký je vztah mezi proroky, odpadlictvím a dispensacemi. V případě
potřeby je také vyzvěte, aby si prostudovali heslo „Dispensace“ v Průvodci k písmům.
Pomozte studentům diskutovat o pravdách uvedených v těchto odstavcích tím, že jim
položíte otázky podobné těmto:

• Proč by pro zájemce bylo užitečné pochopit, že všechny dřívější dispensace skončily
odpadlictvím?

• Co Bůh v průběhu historie dělal, aby s obdobími odpadlictví skoncoval? Jak může
porozumění tomuto vzoru jednání připravit zájemce na to, aby se učili
o Znovuzřízení evangelia skrze Proroka Josepha Smitha?

Poznámka: Pokud je pro členy třídy obtížné porozumět tomu, co dispensace evangelia jsou, zvažte
možnost odkázat je na definice odpadlictví, dispensace a prorok, které se nacházejí na straně 44 v příručce
Kažte evangelium mé.

Pokud to čas dovoluje, mohli byste dát studentům několik minut na to, aby cvičně
vysvětlili jeden druhému obsah textu na straně 33 v příručce Kažte evangelium mé.
Vybídněte je, aby do svého vysvětlení zahrnuli slova odpadlictví, dispensace a prorok.

Spasitelova pozemská služba a Usmíření
Řekněte studentům, aby se podívali na obrázek na straně 34 v příručce Kažte
evangelium mé, kde je vyobrazeno vysvěcení dvanácti apoštolů Ježíšem Kristem.
Zeptejte se jich:

• Co Ježíš Kristus udělal, aby ve své době založil na zemi svou Církev? (Mohli byste
studenty vyzvat, aby si přečetli oddíl s názvem „Spasitelova pozemská služba“ na
straně 34 v příručce Kažte evangelium mé, kde najdou potřebné informace.)

• Jak Spasitelovo působení a Jeho následné zavržení odpovídalo vzoru, který se
opakoval v předchozích dispensacích? (Před narozením Ježíše Krista se lidé
nacházeli ve stavu odpadlictví. Ježíš Kristus znovuzřídil evangelium na zemi, právě
tak jako tomu učili Noé, Abraham a Mojžíš v dřívějších dispensacích. Po smrti
Ježíše Krista a apoštolů upadly děti Boží opět do stavu odpadlictví, dokud Bůh
znovu nepovolal proroka, aby evangelium Ježíše Krista znovuzřídil.)

Velké odpadlictví
Abyste studentům pomohli lépe porozumět tomu, že bylo zapotřebí evangelium Ježíše
Krista znovuzřídit, napište na tabuli tuto otázku:
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Jaké okolnosti vedly k Velkému odpadlictví a jaké byly jeho důsledky?

Vyzvěte studenty, aby odpovědi na tyto otázky hledali v prvních dvou odstavcích
oddílu s názvem „Velké odpadlictví“ na stranách 34–35 v příručce Kažte evangelium mé.
Po uplynutí dostatečné doby studenty požádejte, aby na otázky napsané na tabuli
odpověděli. Ujistěte se, že rozumějí tomu, že po smrti Ježíše Krista a Jeho apoštolů
se nauky a praktiky Církve znehodnotily neoprávněnými změnami, které
nakonec vedly k tomu, že byly ze země odňaty klíče kněžství a kněžská
pravomoc.

Vyzvěte studenty, aby si prostudovali několik pasáží z písem uvedených v rámečku
Studium písem uprostřed strany 35 v příručce Kažte evangelium mé. Řekněte jim, aby
zjistili, co se mělo podle proroctví autorů těchto pasáží nakonec s Církví Ježíše Krista
stát. Poté, co měli dostatek času na prostudování, je požádejte, aby se o to, co zjistili,
podělili s jiným členem třídy. Několik jejich odpovědí byste mohli napsat na tabuli
a poté zvažte možnost je takto shrnout: Dávná proroctví předpověděla, že nastane
všeobecné odpadnutí od pravdy.

Rozdělte studenty do dvojic a řekněte jim, aby si společně připravili čtyř až
pětiminutovou lekci na téma odpadlictví. Vysvětlete, že mají učit jednoduše
a srozumitelně a že se mají zaměřovat na toho, koho učí. Řekněte jim, aby použili text
na straně 35 v příručce Kažte evangelium mé (nebo by mohli použít misionářskou
brožurku s názvem Znovuzřízení evangelia Ježíše Krista). Vybídněte studenty ve
dvojicích, aby se v rámci výuky podělili o jeden nebo dva verše z písem, které se týkají
odpadlictví, a aby vysvětlili jejich význam.

Poté, co měli dostatek času na přípravu, je vyzvěte, aby každá dvojice učila některou
jinou dvojici. Až studenti s výukou skončí, vyzvěte je, aby diskutovali o těchto
otázkách: Co se vám ve vaší lekci podařilo? Co byste mohli udělat lépe? Co nejlépe
pomohlo druhým porozumět tomu, co následovalo po smrti apoštolů?

Pak studenty vyzvěte, aby si vyměnili role – aby dvojice, která byla učena, učila dvojici
druhou. Zajistěte, aby měli dostatek času na to, aby se podělili o zpětnou vazbu.

Poté, co měli všichni studenti příležitost učit, požádejte členy třídy, aby se podělili o své
postřehy z této činnosti s ostatními ve třídě.

Abyste studentům ilustrovali, jaký vliv mělo Velké odpadlictví na svět, a abyste je
připravili na následující lekci o znovuzřízení evangelia Ježíše Krista, pusťte jim video
„The Great Apostasy“ [„Velké odpadlictví“] (16:33). Vyzvěte je, aby při sledování
přemýšleli o tom, jak znovuzřízené evangelium Ježíše Krista překonalo důsledky
Velkého odpadlictví.

Po zhlédnutí videa se zeptejte:

• Jak Znovuzřízení evangelia Ježíše Krista překonalo důsledky Velkého odpadlictví?

• Když jste sledovali příběh o obrácení Wilforda Woodruffa, co vás napadalo ohledně
příležitosti dělit se o poselství o znovuzřízení evangelia Ježíše Krista s druhými?

Na závěr se studentů zeptejte, zda by se někdo z nich nechtěl podělit o svědectví
ohledně znovuzřízení evangelia s ostatními členy třídy.
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Výzvy k činu
Vyzvěte studenty, aby si zopakovali nauky probírané v této lekci tím, že splní jeden
nebo více níže uvedených úkolů:

• Prostudujte si heslo „Odpadlictví – Odpadlictví v prvotní křesťanské církvi“
v Průvodci k písmům, abyste získali více informací o Velkém odpadlictví. Použijte
studijní deník, kde si můžete zapisovat poznámky ohledně pasáží z písem, které
byste mohli při výuce o odpadlictví použít.

• Prostudujte si článek z oddílu Gospel Topics [Témata z evangelia] s názvem „Are
Mormons Christian?“ [„Jsou mormoni křesťané?“], který se nachází na stránkách
lds.org/topics.

• V rámci přípravy na příští hodinu se začněte učit zpaměti slova, kterými Joseph
Smith popsal První vidění a která se nacházejí na stranách 37–38 v příručce Kažte
evangelium mé. (Viz také Joseph Smith–Životopis 1:16–19.)
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8Výuka poselství o Znovuzřízení
(2. část)

Úvod
Poselství Znovuzřízení je zprávou o tom, že evangelium Ježíše
Krista, které zahrnuje věčnou nauku, kněžskou pravomoc a obřady
spasení, bylo znovuzřízeno na zemi skrze Proroka Josepha Smitha.
Prostřednictvím znovuzřízeného evangelia Ježíše Krista – téhož
evangelia, které bylo zjeveno v každé dispensaci evangelia –

mohou všechny Boží děti obdržet věčný život. Perspektivní
misionáři mají jasně porozumět konceptům odpadlictví
a Znovuzřízení a mají být připraveni je jednoduše vysvětlit a vydat
o nich mocné svědectví.

Příprava před výukou
• Prostudujte si Moroniho 10:3–5 a Joseph Smith–Životopis 1:1–19.

• Prostudujte si Kažte evangelium mé, strany 36–39.

• Prostudujte si proslov Gordona B. Hinckleyho, „Podivuhodný základ naší víry“,
Liahona, listopad 2002, 78–81.

• Připravte se, že studentům pustíte videa „‚Come, All Ye Sons of God‘, Part 1“
[„‚Pojďte, vy všichni synové Boží‘ – 1. část“] (1:17) a „‚Come, All Ye Sons of God‘,
Part 2“ [„‚Pojďte, vy všichni synové Boží‘ – 2. část“] (2:00; úryvky z proslovu
presidenta Thomase S. Monsona, Liahona, květen 2013, 66–69), která jsou
dostupná na stránkách lds.org/media-library.

• Připravte se, že studentům pustíte video „Invitation to Read the Book of Mormon:
Jynx“ [„Výzva k četbě Knihy Mormonovy: Jynx“] (8:06), The District 2, které je
dostupné na stránkách youtube.com.

• Připravte si materiál na rozdání s názvem „Podivuhodný základ naší víry“, který se
nachází na konci lekce.

Náměty pro výuku
Joseph Smith viděl Nebeského Otce a Ježíše Krista

Pusťte studentům první video z proslovu presidenta Thomase S. Monsona,
„Pojďte, vy všichni synové Boží“, v němž president Monson vypráví příběh o obrácení
Elmera Pollarda:

„Když jsem před více než 50 lety sloužil jako president misie v Kanadě, jeden mladý
misionář, který pocházel z malé zemědělské obce, žasl nad velikostí Toronta. Byl malý
vzrůstem, ale velký svým svědectvím. Nedlouho po svém příjezdu navštívil se svým
společníkem pana Elmera Pollarda ve městě Oshawa v kanadské provincii Ontario. Pan
Pollard se slitoval nad těmito mladými muži, kteří ve sněhové vánici chodili od domu

k domu, a pozval misionáře dál. Misionáři mu přednesli své poselství. On ale ducha jejich poselství
nepocítil. Po určité době je požádal, aby odešli a už se nevraceli. Svá poslední slova určená starším,
kteří se vzdalovali od jeho verandy, pronesl posměšným tónem: ‚Stejně mi nemůžete říct, že skutečně
věříte, že Joseph Smith byl prorok Boží!‘

Dveře se zavřely.“ („Pojďte, vy všichni synové Boží“, Liahona, květen 2013, 67–68.)

Po zhlédnutí videa se zeptejte:
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• Pokud byste byli jedním z těchto misionářů, co byste si asi pomysleli a jak byste se
asi cítili na cestě od domu pana Pollarda?

• Co byste v této situaci udělali?

Pusťte druhé video obsahující zbývající část příběhu, který vyprávěl president
Monson:

„Misionáři odcházeli. Chlapec z venkova řekl svému společníkovi: ‚Starší, my jsme panu
Pollardovi neodpověděli. Řekl, že nevěříme, že Joseph Smith je opravdový prorok.
Pojďme se vrátit a vydat mu svědectví.‘ Zkušenější misionář zprvu váhal, ale nakonec
souhlasil s tím, že svého společníka doprovodí. Když se blížili ke dveřím, odkud byli před
chvílí vyhnáni, srdce měli sevřené strachem. Zaklepali, znovu se ocitli před panem

Pollardem, přečkali mučivý okamžik a pak náš nezkušený misionář s mocí zrozenou z Ducha promluvil:
‚Pane Pollarde, řekl jste, že ve skutečnosti nevěříme, že Joseph Smith je prorok Boží. Svědčím vám
o tom, že Joseph byl prorok. A skutečně přeložil Knihu Mormonovu. Viděl Boha Otce a Syna Ježíše.
Vím to.‘

Po nějaké době pan Pollard, nyní již bratr Pollard, vystoupil na kněžském shromáždění a vyprávěl:
‚Toho večera jsem nemohl usnout. V uších mi zněla slova: „Joseph Smith byl prorok Boží. Vím to. Vím
to. Vím to.“ Druhý den jsem zavolal misionářům a požádal je, aby se vrátili. Jejich poselství spojené
s jejich svědectvím změnilo život můj i život mé rodiny.‘“ („Pojďte, vy všichni synové Boží“, Liahona,
květen 2013, 68.)

Zeptejte se:

• Proč podle vás mělo misionářovo svědectví o Proroku Josephu Smithovi na pana
Pollarda tak mocný vliv?

Vyzvěte studenty, aby si v Drahocenné perle nalistovali knihu Joseph Smith–Životopis.
Požádejte některého studenta, aby přečetl verše 5–6, a jiného, aby přečetl verše 7–9.
Poté se zeptejte:

• Jak byste shrnuli tyto verše do jedné či dvou vět?

Požádejte některého studenta, aby přečetl Joseph Smith–Životopis 1:10. Poté, co tento
verš přečte, vyzvěte studenty, aby se zamysleli nad tím, jak se Josephovo hledání
náboženské pravdy podobá hledání mnoha lidí, s nimiž se na misii setkají. Poté se
zeptejte:

• S jakými otázkami mladý Joseph Smith zápolil?

• Proč bylo pro Josepha tak obtížné se rozhodnout, do jaké církve vstoupit?

• V jakém smyslu by se mohly otázky Josepha Smitha podobat otázkám, které mají
lidé ve světě v dnešní době?

Požádejte některého studenta, aby přečetl Joseph Smith–Životopis 1:11–13. Poté se
zeptejte:

• Jaké zásadě ohledně toho, jak najít duchovní pravdu, se Joseph Smith naučil?
(Ačkoli studenti mohou použít různá slova, v jejich odpovědích pravděpodobně
zazní tato zásada: Pokud se k Bohu modlíme o odpovědi a jsme ochotní podle
nich jednat, můžeme od Něj získat poznání duchovní pravdy.)

• Jak můžete použít příklad Josepha Smitha, abyste pomohli druhým, kteří si také
přejí najít duchovní pravdu?

Vyzvěte studenty, aby si přečetli Joseph Smith–Životopis 1:14–19. Vybídněte je, aby se
při čtení zamysleli nad tím, jak trvalý vliv má První vidění na celý svět i na jejich osobní
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život. Poté, co jste jim poskytli chvíli na to, aby si tyto verše přečetli, jim položte otázky
podobné těmto:

• Z jakých důvodů asi protivník zaútočil na Josepha Smitha předtím, než se mu zjevili
Nebeský Otec a Jeho Syn Ježíš Kristus? (Protivník chtěl Josephovi zabránit
v poznání duchovní pravdy, a tudíž zabránit tomu, aby se nakonec uskutečnilo
Znovuzřízení.)

• V jakém smyslu začalo První vidění překonávat důsledky velkého odpadlictví?
(Zdůrazněte studentům tuto pravdu: Díky Prvnímu vidění se nebesa znovu
otevřela a bylo zahájeno Znovuzřízení.)

• Jaké naukové pravdy lze z Prvního vidění získat? (Otec a Syn jsou oddělené bytosti,
nebesa jsou otevřená, můžeme obdržet zjevení atd.)

• Proč se podle vás v příručce Kažte evangelium mé doporučuje, aby misionáři učili
o Prvním vidění hned při prvním kontaktu se zájemcem?

• Když se zájemci dozvědí o tomto zjevení se Nebeského Otce a Jeho Syna Ježíše
Krista, jak jim to může pomoci při jejich hledání duchovní pravdy?

Poznámka: Máte-li k dispozici video proslovu, z něhož se cituje v materiálu na rozdání – President
Gordon B. Hinckley, „Podivuhodný základ naší víry“, mohli byste ho studentům pustit. Úryvek obsahující
tento citát začíná v čase 9:30 a končí v čase 17:29.

Abyste studentům pomohli více porozumět důležitosti Prvního vidění, dejte každému
z nich výtisk materiálu na rozdání s názvem „Podivuhodný základ naší víry“, který
obsahuje část proslovu presidenta Gordona B. Hinckleyho.

Požádejte některého studenta, aby přečetl první tři odstavce. Poté se zeptejte:

• Proč „veškerá síla“ Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů spočívá v pravosti
Prvního vidění? (Studenti mají porozumět tomu, že pokud je Josephova zpráva
o jeho vidění pravdivá, pak je pravdivé také tvrzení, že Církev Ježíše Krista Svatých
posledních dnů je jedinou církví na zemi s plným souhlasem a pravomocí od
Nebeského Otce a Ježíše Krista.)

• V čem se podle presidenta Hinckleyho lišilo to, co vykonal Joseph Smith, od toho,
co vykonali dřívější náboženští vůdci, kteří reformovali náboženské praktiky
a nauky?

Poskytněte studentům několik minut na to, aby si přečetli zbývající část rozdaného
materiálu. Vyzvěte je, aby si při čtení označili slova nebo části textu, které je něčím
zaujaly. Poté, co si materiál přečtou, vyzvěte několik z nich, aby se podělili o to, co si
označili, a aby vysvětlili, proč to pro ně má takový význam. Zvažte možnost položit jim
otázky podobné těmto:

• Proč by pro některé lidi mohlo být obtížné přijmout, že vidění Josepha Smitha je
pravdivé?

• Vezmete-li v úvahu zásady probírané v předchozí lekci, jak První vidění zapadá do
vzoru týkajícího se dispensací, odpadlictví a znovuzřízení? (Po období odpadlictví
První vidění zahájilo Znovuzřízení a novou dispensaci evangelia. Podobně jako
v předchozích dispensacích Bůh povolal proroka, aby znovuzřídil pravdy evangelia
a pravomoc kněžství. Joseph Smith byl povolán jako prorok dispensace „plnosti
časů“. [Efezským 1:10.] To znamená, že evangelium již nebude ztraceno v důsledku
odpadlictví, ale zůstane na zemi až do Kristova Druhého příchodu.)
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• Jak může snaha porozumět tomuto vzoru z písem, který se týká odpadlictví
a znovuzřízení, pomoci zájemci přijmout i to, že První vidění se skutečně stalo a že
evangelium bylo v dnešní době znovuzřízeno?

Vyzvěte členy třídy, aby si nalistovali stranu 37 v příručce Kažte evangelium mé, přečetli
si poslední tři odstavce na stránce a zjistili, co bylo skrze Znovuzřízení znovuzřízeno
nebo obnoveno. Poté je požádejte, aby se podělili o to, co našli. Dbejte na to, aby
členové třídy zmínili 1) znovuzřízení kněžské pravomoci, klíčů a obřadů, 2) opětné
založení Kristovy Církve, 3) povolání dvanácti apoštolů, 4) zahájení nové dispensace
evangelia a 5) povolání žijícího proroka.

Abyste studentům pomohli pocítit pravdivost a důležitost Prvního vidění
a Znovuzřízení, požádejte je, aby odpověděli na otázky podobné těmto:

• Jak jste získali svědectví o pravdivosti a významu Prvního vidění?

• Jaký vliv má vaše svědectví o Prvním vidění na vaši víru ve znovuzřízení evangelia
Ježíše Krista?

Zeptejte se studentů, zda by se s ostatními nechtěli podělit o svědectví ohledně
Prvního vidění nebo Znovuzřízení.

Rozdělte členy třídy do dvojic. Uspořádejte studenty do skupinek po čtyřech (po dvou
dvojicích ve skupince). Poskytněte jim dostatek času na to, aby si připravili krátkou tří
až čtyřminutovou lekci na téma Prvního vidění a Znovuzřízení. Vysvětlete, že mají učit
jednoduše a srozumitelně. Řekněte studentům, aby si prošli text v příručce Kažte
evangelium mé na stranách 36–37 nebo na straně 11 v misionářské brožurce s názvem
Znovuzřízení evangelia Ježíše Krista. Povzbuďte je, aby při popisování zážitku Josepha
Smitha použili vlastní slova (vyjma když citují nebo čtou z knihy Joseph
Smith–Životopis 1:16–17). Připomeňte jim, aby na závěr vydali svědectví. Požádejte
jednu dvojici v každé skupince, aby učila dvojici druhou.

Až s výukou skončí, mají ve skupince diskutovat o tom, co se při výuce podařilo a jak
by se mohli učitelé zlepšit.

Poté nechť si dvojice vymění role a umožní i druhé dvojici učit. Dbejte na to, aby měli
dostatek času na předání zpětné vazby. Poté, co měli všichni studenti ve dvojicích
příležitost učit, je požádejte, aby se o své postřehy z této činnosti podělili s ostatními ve
třídě.
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Pomáhejte studentům
odpovídat na obtížné
otázky. Studenti se
někdy setkají s obtížnými
otázkami, které budou
pro jejich víru výzvou. Vy,
jako učitel, jim můžete
pomoci v tom, aby se na
zodpovězení těchto
otázek a na překonání
těchto výzev ve vztahu
k jejich víře připravili.
(Viz Efezským 6:11–13;
1. Nefi 15:24; Helaman
3:29.) Je užitečné
probírat během výuky
obtížné otázky, ale měly
by se probírat opatrně
a s vírou. Připomeňte
studentům, že na
církevních internetových
stránkách existuje
mnoho materiálů
a zdrojů, které jim
mohou pomoci obtížné
otázky zodpovědět –
například oddíl Gospel
Topics [Témata
z evangelia] na stránkách
LDS.org.

Pro vaše studenty může být užitečné vědět, jak odpovědět na obtížné otázky týkající se
různých zpráv o Prvním vidění, které Joseph Smith sepsal. Vysvětlete, že zprávu
o Prvním vidění, která se nachází v knize Joseph Smith–Životopis, napsal Prorok v roce
1838 jako součást oficiální historie Církve, která měla být publikována. Vzhledem
k tomu, že Joseph Smith zaznamenal tento svůj zážitek vícekrát, existují i jiné záznamy
o Prvním vidění. Vysvětlete studentům, že každá tato zpráva se trochu liší v určitých
detailech a v tom, na co klade důraz. Někteří kritici mylně argumentují tím, že každá
odchylka v převyprávění příběhu je důkazem jeho smyšlenosti. Když ale někdo
v průběhu mnoha let opakovaně vypráví svůj zážitek v různých situacích a různým
posluchačům, bude každé vyprávění zaměřeno na jiné aspekty onoho zážitku a bude
obsahovat jedinečné podrobnosti. Rozdíly podobné těm, které se nacházejí v těchto
záznamech o Prvním vidění, například existují i v Pavlových zprávách o jeho vidění na
cestě do Damašku. (Viz Skutkové 9:3–9; 22:6–11; 26:12–18.)

Poznámka: Potřebujete-li pomoc s vysvětlením různých zpráv o Prvním vidění, podívejte se na článek
„First Vision Accounts“ [„Různé zprávy o Prvním vidění“] v oddíle Gospel Topics [Témata z evangelia] na
stránkách lds.org/topics. Zvažte možnost podělit se o tento odkaz se studenty, aby si mohli článek přečíst
sami.

Vyzývejte druhé, aby četli Knihu Mormonovu
Abyste zdůraznili důležitost této části lekce, požádejte některého studenta, aby přečetl
poslední dva odstavce z úvodu ke Knize Mormonově. Vyzvěte ostatní členy třídy, aby
se zaměřili na zaslíbení daná těm, kteří se rozhodnou Knihu Mormonovu číst, přemítat
o ní a ptát se Boha, zda je pravdivá. Požádejte je, aby se podělili o to, co zjistili.

Poté je vyzvěte, aby si nalistovali stranu 38 v příručce Kažte evangelium mé, a některého
z nich požádejte, aby přečetl první odstavec v oddílu „Kniha Mormonova – Další
svědectví o Ježíši Kristu“. Pomozte studentům rozpoznat zásadu obsaženou v tomto
odstavci tím, že se jich zeptáte:

• Proč je Kniha Mormonova pro misionáře cenným a mocným nástrojem? (Pomozte
studentům uvědomit si, že Kniha Mormonova obsahuje věčné evangelium, je
přesvědčivým důkazem toho, že Joseph Smith byl prorokem Božím, a je dalším
svědectví o Ježíši Kristu. Viz NaS 20:8–11.)

Abyste studentům pomohli této nauce lépe porozumět, položte jim několik otázek
podobných těmto:

• Proč je Kniha Mormonova přesvědčivým důkazem o tom, že Joseph Smith je
prorok? (Pokud člověk dojde k závěru, že Kniha Mormonova je pravdivá, pak musí
také dospět k tomu, že Joseph Smith je prorok Boží a že při jejím objevení
a překládání jednal podle božských pokynů.)

• Jak jsou zájemci požehnáni, když čtou Knihu Mormonovu a získají svědectví o tom,
že je pravdivá? (Poznají, že Joseph Smith je prorok, a budou připraveni přijmout
znovuzřízení evangelia Ježíše Krista a následně i spásné obřady.)

Požádejte některého studenta, aby přečetl Moroniho 10:3–5. Poté se zeptejte:

• Jaké kroky musí člověk podniknout, aby získal svědectví o tom, že Kniha
Mormonova je pravdivá? (Ačkoli studenti mohou použít různá slova, v jejich
odpovědích pravděpodobně zazní tato zásada: Když budeme číst Knihu
Mormonovu, přemítat o ní a modlit se ohledně ní s opravdovým záměrem,
Bůh nám zjeví její pravdivost mocí Ducha Svatého.)
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• Co znamená tázat se „s opravdovým záměrem“ (Moroni 10:4)? (Upřímně si přát
získat odpověď skrze Ducha Svatého a být odhodlaný se touto odpovědí řídit.)

Abyste znázornili, proč je důležité, aby zájemce četl Knihu Mormonovu a modlil se
ohledně její pravdivosti s opravdovým záměrem, pusťte studentům video „Invitation to
Read the Book of Mormon: Jynx“ [„Výzva k četbě Knihy Mormonovy: Jynx“] (8:06).

Zastavte video v čase 0:55 a vyzvěte členy třídy, aby se na chvíli zamysleli nad tím, co
by je asi napadalo a jak by se asi cítili, kdyby byli jedním z oněch misionářů, kteří učili
Jynx. Požádejte několik z nich, aby se podělili o to, co by jí řekli.

Než studentům pustíte zbývající část videa, zvažte možnost vyzvat polovinu z nich, aby
sledovali, proč musí zájemci Knihu Mormonovu číst a modlit se ohledně ní, mají-li
získat svědectví o její pravdivosti. Druhou polovinu třídy vyzvěte, aby sledovala, co
misionáři Jynx řekli, aby jí pomohli získat motivaci k tomu, aby Knihu Mormonovu
četla. Po zhlédnutí videa s nimi diskutujte o těchto otázkách:

• Co misionáři řekli a udělali, aby Jynx motivovali k tomu, aby četla Knihu
Mormonovu a modlila se ohledně ní?

• Co misionáři řekli nebo udělali, aby přizvali Ducha Svatého, aby vydal svědectví
o jejich slovech?

• Proč je zcela zásadní, aby zájemce četl Knihu Mormonovu a modlil se ohledně její
pravdivosti? (Dbejte na to, aby studenti porozuměli tomu, že nestačí, aby misionáři
jen rozdávali výtisky Knihy Mormonovy. Úlohou misionáře je pomoci druhým
pocítit, jak důležité je Knihu Mormonovu číst a modlit se ohledně ní, aby tak mohli
zjistit, že Joseph Smith byl prorok Boží a že evangelium Ježíše Krista bylo
znovuzřízeno.)

Vysvětlete členům třídy, že nyní budou mít možnost si názorně procvičit, jak někoho
vyzvat, aby četl Knihu Mormonovu. Předveďte, jak byste někomu představili Knihu
Mormonovu a vyzvali ho, aby ji četl a modlil se, aby tak poznal, že její poselství je
pravdivé. Poté rozdělte studenty do dvojic nebo zvažte možnost použít některé jiné
doporučené uspořádání při výuce, které je uvedeno v oddíle „Výukové činnosti“
v úvodu k této příručce.

Poskytněte jim dostatek času na to, aby se připravili, že vyzvou zájemce k četbě Knihy
Mormonovy a k tomu, aby se modlil o poznání, zda je pravdivá. Vyzvěte je, aby si
přečetli text v rámečku s názvem „Použijte Knihu Mormonovu k potvrzení pravdivosti
znovuzřízení“, který se nachází ve spodní části strany 38 v příručce Kažte evangelium
mé. Studenti by také mohli použít stranu 15 z misionářské brožurky s názvem
Znovuzřízení evangelia Ježíše Krista. Tuto činnost mají zakončit tím, že se podělí o své
svědectví ohledně Knihy Mormonovy a vyzvou dotyčného, aby si tuto knihu přečetl
a modlil se ohledně její pravdivosti.

Poté, co měli všichni studenti příležitost si procvičit, jak se podělit o svědectví o Knize
Mormonově a jak druhé vyzvat, aby tuto knihu četli a modlili se ohledně ní, je
požádejte, aby se podělili o své postřehy z této činnosti s ostatními členy třídy.

Na závěr lekce studentům připomeňte, že mají to požehnání číst Knihu Mormonovu
a posilovat své osobní svědectví ohledně této knihy ještě předtím, než začnou sloužit
na misii na plný úvazek. Zeptejte se, zda by se někdo z nich nechtěl podělit o svědectví
týkající se Knihy Mormonovy. Podělte se o vlastní svědectví ohledně Knihy
Mormonovy a ujistěte studenty o tom, že když budou druhé vyzývat, aby toto mocné
svědectví o Ježíši Kristu četli, naleznou ve svém životě radost.
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Výzvy k činu
Povzbuďte studenty, aby během nadcházejícího týdne uplatňovali to, čemu se v této
lekci naučili. Mohou zvážit tyto činnosti:

• Modlete se o silnější svědectví ohledně Prvního vidění a pravdivosti Knihy
Mormonovy.

• Přečtěte si článek „First Vision Accounts“ [„Záznamy o Prvním vidění]“ v oddílu
Gospel Topics [Témata z evangelia] na stránkách lds.org/topics.

• Naučte se nazpaměť záznam o Prvním vidění uvedený v knize Joseph
Smith–Životopis 1:16–17. Podělte se o tyto verše s někým z přátel nebo rodiny
a vydejte svědectví o významu této události.

• Modlete se o to, abyste dokázali najít někoho, komu byste mohli dát výtisk Knihy
Mormonovy. Jednejte na základě duchovních nabádání, která obdržíte.
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Misionářská příprava – lekce 8

Podivuhodný základ naší víry
President Gordon B. Hinckley
Liahona, listopad 2002, 80–81

Zcela jednoznačně prohlašujeme, že se Bůh Otec a Jeho Syn, 
Pán Ježíš Kristus, osobně zjevili chlapci Josephu Smithovi. …

Veškerá naše síla spočívá v pravosti tohoto vidění. Buď se to 
stalo, nebo se to nestalo. Pokud se to nestalo, pak toto dílo je 
podvod. Pokud se to stalo, pak je toto dílo tím nejdůležitějším 
a nejnádhernějším dílem pod nebesy.

Zamyslete se nad tím, moji bratří a sestry. Po staletí byla 
nebesa zapečetěna. Dobří muži a ženy, a nebylo jich málo – 
byli to opravdu skvělí a nádherní lidé, se snažili opravit, posílit 
a zdokonalit svůj systém uctívání a základní body své nauky. 
Vzdávám jim čest a vážím si jich. Tento svět je mnohem lepší 
díky jejich odvážným skutkům! A ač věřím, že jejich dílo bylo 
inspirováno, nebylo mu požehnáno tím, že by se otevřela 
nebesa, že by se zjevilo Božství.

Poté v roce 1820 došlo k onomu slavnému zjevení v odpověď 
na modlitbu chlapce, který si v rodinné Bibli přečetl slova 
Jakubova: „Jestliže pak komu z vás nedostává se moudrosti, 
žádejž jí od Boha, kterýž všechněm dává ochotně a neo-
mlouvá, i budeť dána jemu.“ (Jakub 1:5.)

V této jedinečné a nádherné události spočívá pravost této 
Církve.

Veškeré zaznamenané dějiny náboženství neobsahují nic, co 
by se s tím mohlo porovnat. Nový zákon hovoří o křtu Ježíše, 
během kterého byl slyšet Boží hlas a kdy Duch Svatý sestoupil 
v podobě holubice. Na Hoře proměnění spatřili Petr, Jakub 
a Jan Pána, jak se před nimi proměnil. Slyšeli hlas Otce, ale 
neviděli Ho.

Proč Otec a Syn přišli k chlapci, k prostému mladíkovi? Přišli 
mimo jiné proto, aby uvedli tu největší dispensaci evangelia 
všech dob, kdy všechny předchozí dispensace budou shro-
mážděny a uvedeny v jednu. …

Nástrojem tohoto Božího díla byl chlapec, jehož mysl nebyla 
zatížena lidskými filosofiemi. Byla to čistá mysl nevyškolená 
v tradicích své doby.

Snadno porozumíme tomu, proč lidé tomuto příběhu nevěří. 
Téměř přesahuje naše chápání. A přesto je to tak zřejmé. Ti, 
kteří jsou obeznámeni se Starým zákonem, připouštějí, že se 
Jehova zjevoval prorokům, kteří žili v oněch poměrně jedno-
duchých dobách. Copak mohou s čistým svědomím popřít, 
že by v dnešním velmi složitém období historie světa bylo 
zapotřebí, aby se zjevili Bůh nebes a Jeho vzkříšený Syn?

Svědčíme o těchto pozoruhodných věcech – o tom, že přišli, 
oba, o tom, že je Joseph spatřil v Jejich skvoucí slávě, o tom, že 
k němu mluvili a že on slyšel Jejich slova a zaznamenal je.

Znal jsem tak zvaného intelektuála, který prohlásil, že je 
Církev lapena ve své historii. Odpověděl jsem, že bez této his-
torie bychom neměli nic. Pravdivost této jedinečné, ojedinělé 
a pozoruhodné události je ústředním podkladem naší víry.

Toto slavné vidění však bylo pouhým počátkem řady nebes-
kých projevů, které tvoří ranou historii tohoto díla.

Jako kdyby toto vidění dostatečně nepotvrdilo, že Vykupitel 
lidstva je osobní a skutečný, následovala další událost, kterou 
bylo vynesení Knihy Mormonovy na světlo. To je něco, čeho 
se mohl člověk dotknout, co mohl „potěžkat“, chcete- li. Mohl 
si ji přečíst. Mohl se na ni dotázat v modlitbě, neboť obsaho-
vala slib, že Duch Svatý potvrdí její pravdivost, bude- li o toto 
svědectví usilováno modlitbou. …

Následovalo znovuzřízení kněžství – nejprve kněžství Aro-
nova z rukou Jana Křtitele, který v Jordánu pokřtil Ježíše.

Pak přišli Petr, Jakub a Jan, apoštolové Pána, kteří v naší době 
předali to, co získali z rukou Mistra, jemuž kráčeli po boku, 
samotné „klíče království nebeského“ s pravomocí svázat 
v nebi cokoli, co by svázali na zemi (viz Matouš 16:19).

Poté následovalo udělení dalších klíčů kněžství z rukou Moj-
žíše, Eliase a Eliáše.

Přemýšlejte o tom, moji bratří a sestry. Přemýšlejte o tom, jak 
podivuhodné to je.

Toto je znovuzřízená Církev Ježíše Krista. My jsme Svatí 
posledních dnů. Svědčíme o tom, že se nebesa otevřela, že 
opona byla roztažena a že Bůh promluvil a že se zjevil sám 
Ježíš Kristus a poté byla udělena božská pravomoc.

Svědčíme o tom, že se nebesa otevřela, že opona byla rozta-
žena a že Bůh promluvil a že se zjevil sám Ježíš Kristus.
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9 Rozvíjejte křesťanské vlastnosti

Úvod
Když misionáři zvou druhé, aby přicházeli ke Spasiteli, mají se sami
snažit stát se více takovými, jako je On. Spasitel je náš dokonalý
příklad a řekl nám, abychom se stali takovými, jako je On. (Viz
3. Nefi 27:27.) Jeho Usmíření nám umožňuje stát se více takovými,
jako jsou On a náš Nebeský Otec. Důležitou součástí toho, jak se

stát takovými, jako je Ježíš Kristus, je zjistit, jak Kristus žil, jak se
choval a o čem učil. Když budeme více rozvíjet křesťanské
vlastnosti, budeme lépe připraveni sloužit během misie i celého
života Bohu a druhým.

Příprava před výukou
• Prostudujte si Almu 17:22–37; 18:1–3, 8–10; Moroniho 7:45–48; a Nauku a smlouvy

4:1–7.

• Prostudujte si Kažte evangelium mé, strany 115–122 a 126.

• Připravte si pro každého studenta ve třídě výtisk Vyhodnocení vlastností ze
strany 126 v příručce Kažte evangelium mé (volitelné).

• Připravte se, že studentům pustíte video „Christlike Attributes“ [„Křesťanské
vlastnosti“] (2:54), které je dostupné na stránkách LDS.org.

• Připravte se, že studentům pustíte video „Impressions of Missionaries“ [„Dojmy
z misionářů“] (4:32), které je dostupné na stránkách LDS.org.

Náměty pro výuku
Důležitost křesťanských vlastností
Vyzvěte studenty, aby si nalistovali stranu 123 v příručce Kažte evangelium mé a podívali
se na fotografii misionářské jmenovky. Zeptejte se:

• Které dvě výrazné části má misionářská jmenovka? (Jméno misionáře a jméno
Spasitele.)

• Proč by pro vás a pro ostatní mělo být důležité, aby spojovali vaše jméno se
jménem Spasitele?

Požádejte studenty, aby se střídali při čtení pěti odstavců na straně 115 v příručce Kažte
evangelium mé, a vyzvěte ostatní členy třídy, aby text sledovali a zaměřili se na to, jak
můžeme přijmout výzvu následovat Ježíše Krista. Poté, co dočtou, se zeptejte:

• Jak přijímáme výzvu Ježíše Krista, abychom Ho následovali? (Studenti by měli
rozpoznat tuto zásadu: Výzvu Ježíše Krista, abychom Ho následovali,
přijímáme tím, že se stáváme takovými, jako je On, a že rozvíjíme Jeho
vlastnosti.)

• Jak se díky rozvíjení křesťanských vlastností můžete stát mocnějším a efektivnějším
služebníkem evangelia Ježíše Krista?

Vyzvěte studenty, aby si vybrali jednu z pasáží z písem uvedených v rámečku Studium
písem na straně 116 v příručce Kažte evangelium mé. Vybídněte je, aby si vybranou
pasáž přečetli a věnovali pozornost tomu, co se v ní píše o následování příkladu Ježíše
Krista. Požádejte několik z nich, aby se s ostatními členy třídy podělili o to, co zjistili.
Poté, co několik studentů promluví, se zeptejte:
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Poskytujte studentům
čas na to, aby se
zamýšleli nad
odpověďmi. Členové
třídy s větší
pravděpodobností
odpovědí na otázky
promyšleně, mají-li
dostatek času na to, aby
se nad odpovědí mohli
zamyslet. Když položíte
otázku, mohli byste
například říci: „Chvilku
se nad touto otázkou
zamyslete a pak vás
požádám o odpověď.“

• Jaké charakterové vlastnosti spojujete s osobou Ježíše Krista?

Pusťte studentům video „Christlike Attributes“ [„Křesťanské vlastnosti“] (2:54),
které znázorňuje některé Spasitelovy vlastnosti. Vyzvěte členy třídy, aby věnovali
pozornost tomu, jak se Spasitelovy božské vlastnosti projevovaly skrze Jeho skutky –
zvláště v tom, jak jednal s druhými.

Po zhlédnutí videa položte otázky podobné těm, které jsou uvedeny níže, a zajistěte,
aby studenti měli dostatek času se nad odpověďmi zamyslet:

• Jak se Spasitelovy božské vlastnosti projevovaly v Jeho skutcích – zvláště v tom, jak
jednal s druhými?

• Jaký vliv měly Ježíšovy skutky na druhé?

Požádejte studenty, aby se s tím, kdo sedí vedle nich, podělili o zážitek, kdy na ně
někdo zapůsobil svým křesťanský chováním. Poté jim poskytněte chvíli na to, aby
přemítali o této otázce:

• Jaké Kristovy vlastnosti znázorněné ve videu byste chtěli více rozvinout?

Rozvíjejte křesťanské vlastnosti
Požádejte několik studentů, aby se střídali při čtení Nauky a smluv 4:1–7.

• Jaký je podle Nauky a smluv 4:5–6 vztah mezi křesťanskými vlastnostmi
a předpoklady k tomu, aby byl člověk povolán konat Boží dílo? (Ačkoli mohou
studenti použít různá slova, měla by v jejich odpovědích zaznít tato zásada: Ti,
kteří mají křesťanské vlastnosti, mají předpoklady k tomu, aby sloužili
v Pánově díle.)

Vyzvěte členy třídy, aby si nalistovali Vyhodnocení vlastností na straně 126 v příručce
Kažte evangelium mé. Poté, co jim vysvětlíte pokyny uvedené v horní části stránky, je
vyzvěte, aby toto vyhodnocení vyplnili. Může být užitečné studentům sdělit, kolik času
na tuto činnost mají. Zvažte možnost rozdat jim kopie této stránky. Pokud se
rozhodnou vyplnit toto vyhodnocení ve své vlastní příručce Kažte evangelium mé, mohli
byste jim říci, aby psali obyčejnou tužkou. Poskytněte studentům dostatek času na
dokončení této činnosti. Poté je požádejte, aby se podělili o to, čemu se naučili a jaký
z tohoto vyhodnocení měli dojem. Je-li to potřeba, zvažte možnost použít například
tyto otázky:

• Které vlastnosti v této činnosti vás nejvíce zaujaly a proč?

• Čemu jste se díky této činnosti naučili?

Pomozte studentům prohloubit jejich porozumění křesťanským vlastnostem tím, že je
vyzvete, aby si vybrali jednu vlastnost, kterou by rádi poznali více a kterou by v životě
rádi více rozvinuli. Vyzvěte je, aby si našli oddíl popisující jimi vybranou vlastnost na
stranách 116–122 v příručce Kažte evangelium mé. Poté jim poskytněte čas na to, aby si
daný oddíl i s ním spojené verše z písem prostudovali. Může být užitečné studentům
sdělit, kolik času na tuto činnost mají. Na tabuli napište následující otázky, nad kterými
se mohou studenti při čtení zamýšlet:

• Jaké nové poznatky a postřehy jste ohledně dotyčné vlastnosti získali?

• Co se musí ve vašem srdci, mysli nebo jednání změnit, abyste tuto vlastnost
rozvinuli?

• Jak by mohlo rozvíjení této vlastnosti posílit vaši efektivnost jako misionáře?

LEKCE 9: ROZVÍJEJTE KŘESŤANSKÉ VLASTNOSTI
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Procházejte třídou, abyste zjistili, jak se studentům při této činnosti daří a abyste mohli
zodpovědět jejich případné dotazy. Po uplynutí dostatečné doby je požádejte, aby se
podělili o odpovědi na otázky napsané na tabuli.

Ukažte jim následující citát presidenta Dietera F. Uchtdorfa a vyzvěte je, aby se zaměřili
na to, co podle jeho slov musíme dělat, abychom rozvíjeli křesťanské vlastnosti:

„Písma popisují množství křesťanských vlastností, které si během svého života musíme
osvojit. … Křesťanské vlastnosti jsou darem od Boha. Nemohou být rozvinuty bez Jeho
pomoci. Ta pomoc, kterou všichni potřebujeme, je nám dána bezplatně skrze Usmíření
Ježíše Krista. Mít víru v Ježíše Krista a v Jeho Usmíření znamená úplně se na Něj
spoléhat – důvěřovat Jeho nekonečné moci, inteligenci a lásce. Křesťanské vlastnosti

přicházejí do našeho života tehdy, když spravedlivě používáme svobodu jednání. … Při snaze stát se
podobnějšími Spasiteli musíme pravidelně přehodnocovat svůj život a cestou pravého pokání se
spoléhat na zásluhy Ježíše Krista a na požehnání Jeho Usmíření.“ (Křesťanské vlastnosti – vítr pod
našimi křídly“, Liahona, listopad 2005, 102–103.)

• Co pro vás znamená, že „křesťanské vlastnosti jsou darem od Boha“? (Jsou to dary,
které nelze plně rozvinout bez Boží pomoci.)

• Co podle presidenta Uchtdorfa můžeme dělat, abychom ve snaze rozvíjet tyto
vlastnosti čerpali z Boží pomoci? (Odpovědi studentů byste mohli shrnout tím, že
na tabuli napíšete: Křesťanské vlastnosti můžeme rozvíjet tím, že činíme
pokání, máme víru v Ježíše Krista a spoléháme se na Usmíření.)

• Jak nám snaha činit pokání a mít víru v Usmíření pomáhá rozvíjet křesťanské
vlastnosti? (Skrze víru a pokání umožňujeme Pánu, aby nám žehnal křesťanskými
vlastnostmi. Když činíme pokání, projevujeme touhu stát se více takovými, jako je
Kristus, a přivoláváme tím více do svého života Ducha Svatého.)

Ukažte tento citát staršího Dallina H. Oakse z Kvora Dvanácti apoštolů a požádejte
některého studenta, aby ho přečetl:

„Když Spasitel učil Nefity, mluvil o tom, kým se musejí stát. Vyzval je, aby činili pokání
a dali se pokřtít a byli posvěceni přijetím Ducha Svatého, aby ‚mohli posledního dne
[před Ním] státi bez poskvrny‘. (3. Nefi 27:20.) Na závěr řekl: ‚Tudíž, jakými lidmi máte
býti? Vpravdě pravím vám, dokonce jako já jsem.‘ (3. Nefi 27:27.)

Evangelium Ježíše Krista je plánem, podle něhož se můžeme stát těmi, kým se děti Boží
mají stát. Tento dokonalý stav bez poskvrny bude výsledkem stálého postupu ve smlouvách, obřadech
a skutcích, shromažďování správných rozhodnutí a stálého pokání. ‚Tento život je dobou na to, aby se
lidé připravili na setkání s Bohem.‘ (Alma 34:32.)“ („Výzva stát se“, Liahona, leden 2001, 41.)

Zeptejte se:

• Co musíme podle staršího Oakse dělat, abychom se stali více takovými, jako je Ježíš
Kristus? (Musíme uzavřít a dodržovat posvátné smlouvy, být hodni přijmout
obřady, správně se rozhodovat a činit pokání.)

Vyzvěte studenty, aby si nalistovali Moroniho 7:47–48. Vysvětlete, že ačkoli se tyto
verše týkají konkrétně pravé lásky, skrývá se v nich obecnější zásada ohledně získávání
křesťanských vlastností. Požádejte některého studenta, aby tyto verše přečetl, a členy
třídy vyzvěte, aby text sledovali a zjistili, co můžeme dělat, aby nám Nebeský Otec
pomohl stát se více takovými, jako je Jeho Syn. (Odpovědi se mají zaměřovat na to, že
je důležité prosit Nebeského Otce, aby nám pomohl stát se „pravými následovníky“
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Uplatňování nauk
a zásad v praxi.
K uplatňování v praxi
dochází tehdy, když
studenti 1) v srdci
a v mysli přijmou určitou
nauku nebo zásadu
a 2) začnou podle ní
jednat a žít. Učitelé
mohou tomuto
uplatňování v praxi
napomáhat tím, že
studentům během výuky
poskytnou čas na to, aby
mohli přemítat nebo si
něco zapsat o tom, co
pochopili a pocítili, a aby
mohli přemýšlet, jak
konkrétně mohou to,
čemu se učí, uplatňovat
v osobním životě.

Krista.) Poukažte na to, že vzhledem k tomu, že křesťanské vlastnosti jsou dary od
Boha, máme Ho prosit o to, aby nám pomohl je rozvíjet.

Abyste studentům pomohli zamyslet se nad tím, jak mohou v praxi uplatňovat to,
čemu se naučili, mohli byste několik z nich požádat, aby se podělili o příklady toho, jak
může perspektivní misionář jednat, aby dokázal rozvíjet vlastnost, o níž četli. Poté jim
poskytněte několik minut na to, aby si vytvořili písemný plán toho, co jim pomůže lépe
tuto vlastnost rozvíjet, včetně toho, jaká důsledná správná rozhodnutí přitom mohou
činit. Povzbuďte je, aby se o tento svůj plán podělili s rodiči nebo s někým, komu věří.
Také je povzbuďte, aby neodkládali odhodlání se tímto plánem řídit. Jejich nynější úsilí
může mít velký dopad na to, jaké budou mít zážitky na misii.

Zakončete tuto část lekce tím, že studenty ujistíte, že když budou používat víru
v Usmíření a budou se snažit stát se takovými, jako je Spasitel, bude jim Pán žehnat.

Křesťanské vlastnosti v misionářské práci
Napište na tabuli níže uvedená slova presidenta Dietera F. Uchtdorfa z Prvního
předsednictva, který se podělil o citát, jenž je často připisován svatému Františkovi
z Assisi. Požádejte některého studenta, aby tento citát přečetl:

„Kažte evangelium vždy, a je-li to nutné, použijte slova.“ („Čekání na cestě do Damašku“, Liahona,
květen 2011, 77.)

Poté položte otázky podobné těmto:

• Jak můžeme kázat evangelium, aniž bychom používali slova?

• Jak nám osvojení si křesťanských vlastností může umožnit lépe kázat evangelium –
ať již pomocí slov, či bez nich?

• Co probíhá v srdci jedinců, když se k nim někdo chová tak, jak by se k nim choval
Kristus? (Jejich srdce se obměkčí a budou vstřícnější vůči tomu, aby si vyslechli
poselství evangelia.)

• Proč jsou křesťanské vlastnosti misionáře pro úspěch misionářské práce tak
důležité? (V odpovědích studentů by měla zaznít tato pravda: Křesťanské
vlastnosti mohou být mocným vlivem při přivádění druhých ke Spasiteli.)

Pusťte studentům video „Impressions of Missionaries“ [„Dojmy z misionářů“]
(4:32). Vyzvěte je, aby si psali poznámky ohledně vlastností, kterých si zájemci
u misionářů všimli, a ohledně toho, jaký vliv tyto vlastnosti na zájemce měly.

Po zhlédnutí videa se zeptejte:

• Jaké pozitivní vlastnosti zájemci u těchto misionářů našli?

• Proč podle vás měly tyto vlastnosti na zájemce tak pozitivní vliv?

• Někteří zájemci zmínili méně pozitivní vlastnosti. Jaký vliv tyto vlastnosti na
zájemce měly?

• Jak se mohou misionáři vyvarovat toho, aby měli na druhé takto méně pozitivní
vliv?

Abyste dále znázornili, jak mohou křesťanské vlastnosti a způsoby chování pomáhat
misionářům připravovat ty, které učí, na přijetí evangelia, požádejte některého
studenta, aby shrnul příběh o Ammonově úsilí kázat evangelium mezi Lamanity.
Rozdělte členy třídy do čtyř skupin a každé skupině zadejte jeden z níže uvedených
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odkazů na verše z písem. Vyzvěte je, aby si zadané verše přečetli a určili, jaké
křesťanské vlastnosti Ammon prokázal.

Alma 17:22–25

Alma 17:28–31

Alma 17:33–37

Alma 18:1–3, 8–10

Poté, co studentům poskytnete dostatek času na přečtení, s nimi diskutujte o těchto
otázkách:

• Jaké křesťanské vlastnosti projevil Ammon ve verších, které jste četli?

• Jaký vliv měly Ammonovy vlastnosti na ty, které učil?

• Jak se mohou novodobí misionáři řídit Ammonovým příkladem?

Vyzvěte studenty, aby si vzpomněli na někoho, kdo je podle toho, čeho si u něho
všimli, příkladem křesťanských vlastností. Zeptejte se:

• Jaký vliv na vás tento člověk díky svému křesťanskému chování měl nebo má?

Služba se společníkem
Připomeňte studentům, že misionáři jsou vždy pověřeni sloužit se společníkem.
Požádejte je, aby zmínili možné těžkosti nebo problémy, k nimž může při spolupráci se
společníkem docházet. Položte jim tyto otázky:

• Proč podle vás misionáři slouží jako společníci ve dvojicích?

Abyste studentům pomohli pochopit, že misionáři slouží jako společníci, protože je to
vzor daný Pánem, přečtěte Nauku a smlouvy 42:6 a 2. Korintským 13:1. Poté se
zeptejte:

• Proč je důležité, aby misionáři vůči svému společníkovi projevovali křesťanské
vlastnosti a jednání? (Viz NaS 38:24–25, 27.)

Ukažte následující citát presidenta Jamese E. Fausta (1920–2007) z Prvního
předsednictva a požádejte některého studenta, aby ho přečetl:

„Nikdy nedopusťte, aby mezi vámi a společníkem vznikl nějaký svár. Někteří vaši
misionářští společníci budou ve vašem životě těmi nejbližšími přáteli. Buďte takovým
společníkem, s jakým byste sami chtěli být. Buďte ve vztahu ke svým společníkům
nesobečtí. Tam, kde je svár, Duch Páně odejde nehledě na to, čí je to vina. Každý z nás je
osobností s jedinečnými silnými stránkami a talenty, která se liší od kteréhokoli jiného

člověka na světě. Každý z nás má slabosti. Mezi společníky, kde vládne soulad, existuje týmová
spolupráce – v čem je jeden slabý, je ten druhý silný.“ („What I Want My Son to Know before He
Leaves on His Mission“, Ensign, May 1996, 41.)

• Co se podle slov presidenta Fausta stane, když je mezi misionářskými společníky
svár? (Viz také 3. Nefi 11:29.)

• Jak mohou vlastnosti, které jsme probírali, společníkům pomoci vyvarovat se sváru
a mít harmoničtější vztahy? (Pomozte studentům rozpoznat tuto zásadu: Když se
misionářští společníci k sobě chovají na základě křesťanských vlastností
a jednání, jsou požehnáni Duchem.)
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• Proč mohou být společníci díky harmonickému vzájemnému vztahu efektivnější při
kázání evangelia?

Zvažte možnost přečíst prvních pět odstavců pod dílčím oddílem s názvem „Váš
společník“ (v oddíle „Vztahy s druhými“) v Příručce misionáře (strany 29–31). Poté se
zeptejte:

• Jak jste někdy použili zásadu zmíněnou v těchto odstavcích, abyste posílili osobní
vztah s někým z rodiny nebo přátel?

Na závěr studenty požádejte, aby vydali svědectví o Kristu a o tom, jak je důležité stát
se takovým, jako je On.

Výzvy k činu
Pomozte studentům uvědomit si, že proces rozvíjení křesťanských vlastností vyžaduje
Pánovu pomoc a velké osobní úsilí. Povzbuďte je, aby v rámci snahy stát se více
takovými, jako je Spasitel, splnili jeden nebo více následujících doporučených úkolů:

• Vyberte si jednu křesťanskou vlastnost z kapitoly 6 v příručce Kažte evangelium mé
a pomocí písem a Průvodce k písmům si ji podrobně prostudujte. Vytvořte si plán,
jak tuto vlastnost ve svém životě více rozvinete. O svůj plán se podělte s rodiči nebo
s někým, komu věříte.

• Zamyslete se nad tím, co můžete dělat, abyste se ke své rodině, přátelům (členům
i nečlenům) a církevním vedoucím chovali více tak, jak by se k nim choval Kristus.
Zapište si konkrétní nápady, které vás napadnou, a tento týden se podle nich řiďte.

• Stanovte si několik cílů ohledně toho, jak byste se mohli připravit na to, abyste
neměli sváry se svým budoucím misionářským společníkem.

• Snažte se vyjadřovat lásku členům rodiny a přátelům a služte jim trpělivě a s pravou
láskou.
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10 Výuka plánu spasení (1. část)

Úvod
Plán spasení je plán Nebeského Otce určený pro štěstí Jeho dětí.
Jeho ústředním bodem je Usmíření Ježíše Krista a učí tomu, proč je
Usmíření nezbytné. Plán Nebeského Otce také odpovídá na otázky:
„Odkud jsem přišel?“, „Co je smyslem mého života?“ a „Kam

půjdu po tomto životě?“ Perspektivní misionáři mají jasně
porozumět nauce o plánu spasení a mají být připraveni ji jednoduše
vysvětlit a vydat o ní mocné svědectví.

Příprava před výukou
• Prostudujte si 2. Nefiho 2:22–25; Almu 12:32–34; Mojžíše 1:39.

• Prostudujte si Kažte evangelium mé, strany 47–49.

• Připravte se, že studentům pustíte video „God Is Our Father“ [„Bůh je náš Otec“]
(3:05), které je dostupné na stránkách LDS.org.

• Připravte se, že studentům pustíte video „The Plan of Salvation“ [„Plán spasení“]
(4:30), které je dostupné na stránkách LDS.org.

Náměty pro výuku
Předpozemský život – Boží záměr a Jeho plán pro nás
Zvažte možnost si se studenty v rámci duchovního zahájení zazpívat náboženskou
píseň „Já Boží dítě jsem“. Na začátku lekce studenty vyzvěte, aby si pročetli slova první
sloky písně „Já Boží dítě jsem“ a zaměřili se na nauky nebo zásady, které se v těchto
slovech nacházejí.

Já Boží dítě jsem,
na svět mne Bůh poslal
a krásný pozemský domov
On s rodiči mi dal.
Uč mne, veď mne, kráčej se mnou,
abych správně žil,
ukaž mi, co dělat mám,
bych s Bohem opět byl.
(„Já Boží dítě jsem“, Náboženské písně, č. 185.)

Poznámka: Lekci byste mohli začít i tím, že studentům pustíte video „God Is Our Father“ [„Bůh je náš
Otec“] (3:15). Poté, co si chvíli o videu popovídáte, vyzvěte členy třídy, aby si zazpívali píseň „Já Boží dítě
jsem“.

Poté je požádejte, aby vysvětlili, jaké důležité nauky nebo zásady v této písni našli.
Bude-li to potřeba, mohli byste jim položit tyto otázky:

• Co tato slova naznačují o životě před naším příchodem na zemi?

• Co tato slova naznačují o účelu života zde na zemi?

Řekněte členům třídy, že jako misionáři budou mít příležitost učit o smyslu života.
Požádejte jednoho nebo více studentů, aby přečetli první dva odstavce oddílu s názvem
„Předpozemský život – Boží záměr a Jeho plán pro nás“ na straně 47 v příručce Kažte
evangelium mé.
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Také byste se mohli podělit o tento citát presidenta Boyda K. Packera z Kvora Dvanácti
apoštolů:

„Při Znovuzřízení nám nebyla předána hlubší pravda, než je znalost o naší předsmrtelné
existenci. Žádná jiná církev tuto pravdu nezná a neučí jí. Tato nauka je nám dána jen
v obrysech, avšak hlavní skutečnosti se ve zjeveních opakují dostatečně často na to,
abychom si mohli být jistí určitými základními pravdami.“ (Our Father’s Plan [1984], 14.)

Zeptejte se:

• Jak nám znalost o našem předsmrtelném životě a o tom, že jsme žili jako duchovní
děti s Nebeským Otcem, může pomoci dát našemu životu větší smysl? (Zatímco
studenti odpovídají, mohli byste zdůraznit například tuto zásadu: Když rozumíme
tomu, že jsme děti Nebeského Otce, nacházíme ve svém životě na zemi větší
smysl.)

Abyste studentům pomohli lépe porozumět této zásadě, pusťte jim video „God Is
Our Father“ [„Bůh je náš Otec“] (3:05) a řekněte jim, aby se zaměřili na požehnání,
která lidé ve videu popisují.

Po zhlédnutí videa položte tyto otázky:

• Jaká požehnání, která lidé ve videu popisovali, vyplývají z poznání, že jsme děti
Boží?

• Jak vám znalost toho, že jste dítě Boží, pomáhá nacházet v životě větší smysl?

Požádejte několik studentů, aby se střídali při čtení posledních čtyř odstavců na
straně 47 v příručce Kažte evangelium mé. Vyzvěte členy třídy, aby se zaměřili na nauky
a zásady, které vysvětlují, jaký má Bůh se svými dětmi záměr a jak plán spasení tento
záměr naplňuje. Poté se zeptejte:

• Co má Boží plán pro Boží děti uskutečnit? (Mezi odpověďmi, které studenti zmíní,
by mohla zaznít tato nauka: Plán spasení umožňuje všem Božím dětem, aby se
těšily z požehnání spojených s nesmrtelností a věčným životem. Je-li zapotřebí
toto objasnit, mohli byste studenty odkázat na definici nesmrtelnosti a oslavení na
straně 57 v příručce Kažte evangelium mé. Zdůrazněte, že věčný život je život, který
vede Bůh.)

LEKCE 10: VÝUKA PLÁNU SPASENÍ (1. ČÁST)

65



Učení se nazpaměť.
Učení se nazpaměť může
studentům pomoci
seznámit se s vybranými
pasážemi v písmech
a oblíbit si je. Je také
pravděpodobnější, že
Duch Svatý jim tyto
pasáže v případě potřeby
připomene. (Viz Jan
14:26.) Když studenty
vyzýváte, aby se naučili
nějakou pasáž z písem
nazpaměť, dbejte na to,
abyste svá očekávání
přizpůsobili schopnostem
a okolnostem
jednotlivých studentů.
Studenti nemají být
v rozpacích ani nemají
mít pocit, že jsou na ně
kladeny přehnané
nároky, pokud mají
potíže se pasáže
nazpaměť naučit.

Abyste studentům pomohli této nauce porozumět, vyzvěte je, aby si přečetli Mojžíše
1:39 a naučili se tento verš nazpaměť. Poté, co jste jim poskytli chvíli na to, aby se
tento verš naučili a zkusili ho odříkat zpaměti, se zeptejte:

• Jak může to, že se zájemci učí, že Božím záměrem je uskutečnit nesmrtelnost
a věčný život, ovlivnit jejich každodenní rozhodování?

Poskytněte studentům chvíli na to, aby se zamysleli nad rolí misionářů při pomáhání
Nebeskému Otci v Jeho díle, jehož cílem je „uskutečniti nesmrtelnost a věčný život
člověka“. (Mojžíš 1:39.) Vyzvěte je, aby se o své myšlenky podělili s jiným studentem
nebo aby si je zapsali do studijního deníku.

Stvoření a naše fyzické tělo
Požádejte některého studenta, aby přečetl oddíl s názvem „Stvoření“ na straně 48
v příručce Kažte evangelium mé. Vyzvěte ostatní, aby se zaměřili na význam Stvoření
v Božím plánu spasení. Poté se zeptejte:

• Proč považujeme Stvoření země za významnou část Božího plánu spasení?
(Abychom mohli činit pokrok a mohli se stát takovými, jako je Bůh, musel
každý z nás přijít na zemi, obdržet tělo a být během této zkušební doby
zkoušen.)

Abyste studentům pomohli porozumět tomu, proč je důležité obdržet fyzické tělo,
ukažte a přečtěte následující citát sestry Susan W. Tannerové, když sloužila jako
generální presidentka Mladých žen. Vyzvěte je, aby se zaměřili na to, proč jsme byli
z možnosti obdržet fyzické tělo tak nadšeni.

„V předsmrtelném světě jsme se dozvěděli, že tělo je součástí velikého plánu štěstí,
který pro nás Bůh připravil. Jak se praví v Prohlášení o rodině: ‚Duchovní synové a dcery
znali Boha a uctívali ho jako svého Věčného Otce a přijali Jeho plán, podle kterého Jeho
děti mohou obdržet hmotné tělo a získat pozemskou zkušenost, aby pokročily směrem
k dokonalosti a nakonec naplnily své božské určení jako dědicové věčného života.‘ Ve

skutečnosti jsme „plésali [radostí]“ (Job 38:7), že můžeme být součástí tohoto plánu.

Proč jsme byli tak nadšeni? Rozuměli jsme věčným pravdám týkajících se našeho těla. Věděli jsme, že
naše tělo bude stvořeno k obrazu Božímu. Věděli jsme, že naše tělo bude schránkou našeho ducha.
Také jsme chápali, že naše tělo bude podrobeno bolesti, nemoci, postižením a pokušení. Avšak byli
jsme ochotni, dokonce jsme dychtili, přijmout tyto těžkosti, protože jsme věděli, že jen tehdy, když jsou
duch a prvek neoddělitelně spojeny, můžeme růst a můžeme se stát podobnými našemu Nebeskému
Otci (viz NaS 130:22) a ‚[získat] plnost radosti‘ (NaS 93:33).“ („Posvátnost těla“, Liahona, listopad
2005, 13.)

Poté se zeptejte:

• Díky kterým pravdám, o nichž jsme se dozvěděli, jsme byli v předsmrtelném světě
nadšeni z toho, že přijdeme na zemi a obdržíme fyzické tělo?

• Proč jsme byli ochotni přijít na zemi a těšili jsme se na to, i když jsme věděli, že
budeme ve smrtelnosti čelit těžkostem?

Nechte studenty chvíli přemítat o této otázce: Jak byste zájemci vysvětlili, jak nám naše
zkušenosti ve smrtelnosti pomáhají růst a postupně se stát takovými, jako je Nebeský
Otec? Pokud to čas dovolí, vyzvěte je, aby si prostudovali odkazy na verše z písem
v rámečku Studium písem pod oddílem „Stvoření“ na straně 48 v příručce Kažte
evangelium mé. Asi po minutě studenty vyzvěte, aby se obrátili k tomu, kdo sedí vedle
nich, a odpověď na danou otázku mu vysvětlili.
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Svoboda jednání a Pád Adama a Evy
Napište na tabuli tyto nadpisy:

Co Adam a Eva v zahradě mohli dělat Co Adam a Eva v zahradě nemohli dělat

Vyzvěte studenty, aby si prostudovali 2. Nefiho 2:22–25 a oddíl „Svoboda jednání a pád
Adama a Evy“ na straně 48 v příručce Kažte evangelium mé. Vyzvěte polovinu třídy, aby
během čtení sepsali, co Adam a Eva v zahradě mohli dělat (mohli žít na věky ve stavu
nevinnosti, mohli používat svobodu jednání a rozhodovat se). Druhou polovinu
vyzvěte, aby sepsali, co Adam a Eva v zahradě dělat nemohli (nemohli činit pokrok ani
zakoušet protivenství; nemohli zažívat radost ani zármutek, bolest ani neštěstí;
nemohli hřešit; nemohli zažívat nemoci ani utrpení; nemohli mít děti). Po několika
minutách studenty požádejte, aby se podělili o to, co zjistili. Poté, co odpovědí, zvažte
možnost požádat některého člena třídy, aby psal jejich odpovědi na tabuli.

Zaměřte pozornost studentů na výrazy tělesná smrt a duchovní smrt na straně 49
v příručce Kažte evangelium mé. Všichni studenti budou nejspíše rozumět tomu, že
tělesná smrt se týká smrti fyzického těla. Pomozte jim porozumět tomu, že duchovní
smrt se týká odloučení od Boží přítomnosti. Obě smrti jsou důsledkem Pádu Adama.
A obě smrti můžeme překonat jedině skrze Usmíření Ježíše Krista.

Abyste studentům pomohli prohloubit jejich porozumění důležitosti Pádu v rámci
plánu spasení, můžete jim ukázat tento citát presidenta Josepha Fieldinga Smitha
(1876–1972) a některého z nich požádat, aby ho přečetl:

„Když byl Adam vyhnán ze zahrady Eden, vyřkl nad ním Pán rozsudek. Někteří pohlížejí
na tento rozsudek jako na něco hrozného. Není to tak; bylo to požehnání. Nevím, zda by
to po pravdě bylo možné považovat třebas jen za skrytý trest.

Aby lidstvo mohlo získat spasení a oslavení, je nezbytné, aby na tomto světě obdrželi
tělo a prošli zkušenostmi a školením, které lze získat jedině ve smrtelnosti. Pán pravil, že

Jeho velkým dílem a slávou je ‚uskutečniti nesmrtelnost a věčný život člověka‘. [Mojžíš 1:39.] Bez
smrtelnosti by nebylo možné tohoto velkého požehnání dosáhnout. A proto byly stvořeny světy a byly
zalidněny dětmi Božími, kterým byla dána výsada projít touto zkušeností ve smrtelnosti a mít přitom
onen velký dar svobody jednání. Díky tomuto daru si vybírají dobro nebo zlo, a tak získávají
zaslouženou odměnu ve věčnostech, které přijdou. V důsledku Adamova přestupku jsme zde, ve
smrtelném životě. …

Pád člověka přišel jako skryté požehnání a byl spíše prostředkem k tomu, aby podpořil záměry Pána
ohledně pokroku člověka, než aby byl prostředkem k tomu, aby tyto záměry zbrzdil.“ (Doctrines of
Salvation, comp. Bruce R. McConkie, 3 vols. [1954–1956], 1:113–114.)

Poté se zeptejte:

• Proč je vhodné nahlížet na Pád Adama a Evy jako na velmi důležitou část Božího
plánu spasení? (Pád Adama a Evy umožnil Božím duchovním dětem obdržet
fyzické tělo, díky čemuž mohou činit pokrok a stát se takovými, jako je Bůh.)

Vyzvěte studenty, aby si pročetli text v rámečku „Učení o pádu“ na straně 49 v příručce
Kažte evangelium mé. Poté je vyzvěte, aby tomu, kdo sedí vedle nich, vysvětlili nauku
o Pádu svými vlastními slovy.
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Náš život na zemi
Pusťte studentům video „The Plan of Salvation“ [„Plán spasení“] (4:30) nebo

některého z nich požádejte, aby přečetl následující citát presidenta Boyda K. Packera
z Kvora Dvanácti apoštolů. Vyzvěte členy třídy, aby věnovali pozornost tomu, jak
divadelní hra o třech dějstvích symbolizuje plán spasení:

„Plán vykoupení a jeho tři části lze přirovnat k velkolepé divadelní hře o třech dějstvích.
1. dějství se nazývá ‚Předsmrtelný život‘. V písmech se popisuje jako náš první stav (viz
Judas 1:6; Abraham 3:26, 28). 2. dějství, od narození do doby vzkříšení, je ‚Druhý stav‘.
A 3. dějství se nazývá ‚Život po smrti‘ neboli ‚Věčný život‘.

Ve smrtelnosti jsme jako herci, kteří vstupují do divadla ve chvíli, kdy se zvedá opona
pro druhé dějství. Zmeškali jsme 1. dějství. Inscenace má mnoho hlavních a vedlejších zápletek, které
se navzájem prolínají, díky čemuž je obtížné pochopit, kdo souvisí s kým a co souvisí s čím, kdo jsou
hrdinové a kdo jsou zloduchové. A je to ještě komplikovanější, protože nejsme pouhými diváky; jsme
součástí hereckého obsazení, jsme na scéně, uprostřed toho všeho!

Součástí věčného plánu je, že vzpomínka na náš předsmrtelný život – na 1. dějství – je zakryta
závojem. Vzhledem k tomu, že do smrtelnosti vstupujeme na začátku 2. dějství a nemáme žádnou
vzpomínku na dějství první, nelze se divit, že je těžké porozumět tomu, o co zde jde. …

Pokud předpokládáte, že v průběhu 2. dějství najdete pouze pohodu, klid a blaženost, budete
dozajista zklamáni. Pochopíte jen málo z toho, co se kolem děje a proč je dovoleno to, co je dovoleno.

Pamatujte na toto! Věta ‚A všichni žili šťastně až navěky‘ není vepsána do scénáře druhého dějství.
Patří do dějství třetího, kdy jsou záhady rozluštěny a všechno je uvedeno do pořádku. …

Existuje jakýsi scénář pro tuto velkou divadelní hru, pro toto drama věků. Nastiňuje, alespoň v hrubých
obrysech, co se stalo v 1. dějství – v předsmrtelném životě. Ačkoli tento scénář není nijak podrobný,
objasňuje účel toho všeho a zápletku odhaluje natolik, aby vám to pomohlo pochopit, o čem život je.

Tímto scénářem, jak byste již měli vědět, jsou písma – zjevení. Čtěte je. Studujte je. Říkají vám, kdo
člověk je, proč je Bůh ‚naň pamětliv‘ a proč jsme stvořeni o ‚málo [menší] andělů‘, a přesto korunováni
‚slávou a ctí‘. (Žalm 8:4–5.)

Písma mluví pravdu. Z nich se dostatečně poučíte o všech třech dějstvích, abyste zjistili, kde jste,
a abyste získali vedení ve svém životě. Písma odhalují, že ‚vy jste také byli na počátku s Otcem; ten,
kdo je Duch, a to Duch pravdy;

A pravda je poznání věcí, jak jsou a jak byly a jak přijdou.‘ (NaS 93:23–24.)“ (Boyd K. Packer, „The
Play and the Plan“ [fireside Církevního vzdělávacího systému, 7. května 1995], 2–3; si.lds.org.)

Poté položte otázky podobné těm, které jsou uvedeny níže:

• V jakém smyslu divadelní hra o třech dějstvích symbolizuje některé části plánu
spasení?

• Proč je podle tohoto přirovnání pro mnohé obtížné rozumět smyslu života na
zemi?

• Kde můžeme podle tohoto přirovnání najít scénář této velkolepé divadelní hry
o třech dějstvích?

• Jak mohou písma pomoci Božím dětem lépe porozumět jejich účelu v Božím plánu?

Vysvětlete studentům, že když misionáři učí o plánu spasení, pomáhají tím zájemcům
lépe porozumět účelu smrtelnosti a tomu, jak se můžeme vrátit k Nebeskému Otci
a znovu s Ním žít. (Viz Alma 12:32–34.) Vyzvěte studenty, aby si přečetli oddíl
s názvem „Náš život na zemi“ na straně 49 v příručce Kažte evangelium mé. Poté, co jim
poskytnete dostatek času na přečtení, se zeptejte:
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• Jak byste jednou nebo dvěma větami vysvětlili účel tohoto života?

Řekněte studentům, že je důležité, aby zájemci rozuměli tomu, že naše připravenost na
návrat do Boží přítomnosti závisí na rozhodnutích, která činíme během života na zemi.
Rozhodnutí řídit se Božími přikázáními nám pomáhají přibližovat se Nebeskému Otci,
zatímco porušování Božích přikázání nám v návratu do Jeho přítomnosti brání. Na
tabuli napište:

Následky hříchu:

Poté se zeptejte:

• Jaké jsou následky hříchu? (Je-li to potřeba, vyzvěte studenty, aby si znovu prošli
druhý odstavec oddílu „Náš život na zemi“ na straně 49 v příručce Kažte evangelium
mé. Ačkoli použijí různá slova, měli by rozumět těmto pravdám: Hřích vede
k neštěstí a vyvolává pocity viny a hanby. Činí nás nečistými a nehodnými
vstoupit do Boží přítomnosti. Pokud nám není odpuštěno, hřích nám brání
v návratu k Otci v nebi.)

• Jak porozumění následkům hříchu pomáhá zájemce připravit na přijetí poselství
o Usmíření?

Připomeňte studentům, že v tomto životě všichni zakoušíme duchovní smrt – jsme
odloučeni od Boží přítomnosti. Zeptejte se jich:

• Jak nám evangelium Ježíše Krista pomáhá překonat duchovní smrt a vrátit se do
Boží přítomnosti? (Zatímco studenti odpovídají, mohli byste se jich zeptat, jak nám
víra v Ježíše Krista, pokání, křest ponořením a dar Ducha Svatého pomáhají
překonávat následky Pádu a připravovat nás na návrat do Boží přítomnosti.)

Je důležité, aby studenti měli možnost procvičit se ve vysvětlování částí plánu spasení,
které se probírají v této lekci. To jim pomůže lépe porozumět naukám a zásadám,
kterým budou učit zájemce.

Rozdělte studenty do dvojic. Poskytněte jim dostatečný čas na to, aby se připravili, že
budou učit pěti až desetiminutovou lekci o smyslu našeho života na zemi. Řekněte jim,
aby si prošli materiál uvedený na stranách 47–49 v příručce Kažte evangelium mé, včetně
veršů z písem v rámečcích Studium písem. Také si mohou prostudovat strany 2–9
v misionářské brožurce s názvem Plán spasení, mají-li tuto brožurku k dispozici.
Zatímco se studenti připravují, procházejte třídou a pomáhejte jim připravit si
jednoduché a stručné vysvětlení konkrétních částí plánu spasení. Zopakujte jim, že
když budou používat verše z písem a svědčit o naukách a zásadách, kterým budou učit,
jejich lekce bude o to mocnější.

Poté, co měli dostatek času na to, aby si daný materiál prošli a připravili si krátkou
lekci, dejte každé dvojici za úkol učit dvojici jinou. Poté se mají vyměnit, aby každá
dvojice měla příležitost jednou učit. Poté, co všichni skončí, studenty vyzvěte, aby
s těmi, které učili, probrali tyto otázky:

• Co udělali učitelé dobře?

• Díky jakým metodám mohla být výuka lekce ještě efektivnější?

Poté, co měla každá dvojice příležitost procvičit si a zhodnotit výuku, požádejte členy
třídy, aby se podělili o své postřehy z této zkušenosti s ostatními ve třídě.
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Nepřestávejte se
zdokonalovat. Učitelé
i misionáři se musí naučit
zásadám efektivní výuky
a osvojit si efektivní
výukové dovednosti
řádku za řádkou
prostřednictvím studia,
víry, procvičování
a zkušeností. Cílem
každého misionáře má
být snaha zastupovat co
nejlépe Spasitele světa
a být učitelem, jenž přišel
od Boha. (Viz Jan 3:2.) Ti,
kteří vzývají každý den
Pána, pocítí ve snaze
zdokonalovat se Jeho
pomoc.

Zakončete lekci tím, že na tabuli napíšete níže uvedené věty a vyzvete studenty, aby
přemítali o tom, jak mohou tyto zásady posílit jejich touhu sloužit na misii:

Každý člověk, s nímž se setkáte, je dítě Nebeského Otce a Bůh ho miluje.

Každý člověk, s nímž se setkáte, s sebou nese břímě ve formě neštěstí, které vyplývá
z hříchů, jež dosud nebyly vyřešeny skrze Kristovo očišťující Usmíření.

Vybídněte několik studentů, aby se podělili o své pocity, zatímco o těchto větách
přemítají. Zvažte možnost zakončit tuto lekci tím, že se studentů zeptáte, zda by někdo
z nich nechtěl vydat svědectví ostatním členům třídy o naukách souvisejících s plánem
spasení.

Výzvy k činu
Vyzvěte studenty, aby prohloubili své porozumění plánu spasení a zdokonalili své
výukové dovednosti tím, že si vyberou jednu z následujících činností a budou na ní
mimo prostředí třídy pracovat:

• Projděte si oddíl „Klíčové definice“ na stranách 57–58 v příručce Kažte evangelium
mé. Zkoušejte vysvětlit každý tento pojem vlastními slovy pomocí jednoduchých
prohlášení pravdy.

• Projděte si pasáže z písem uvedené v rámečcích Studium písem na stranách 48–50
v příručce Kažte evangelium mé. Vyberte si jednu nebo dvě pasáže, které byste chtěli
použít, až budete učit o různých částech plánu spasení, a označte si je v písmech.
Zvažte možnost naučit se jednu nebo více těchto pasáží nazpaměť.

• Připravte si osnovu pro výuku o plánu spasení. Zvažte možnost použít jako vodítko
náměty pro plány lekce uvedené na stranách 54–57 v příručce Kažte evangelium mé.

• Vzpomeňte si na nějaký okamžik, kdy vám znalost plánu spasení v životě
požehnala. Zapište si stručně tento zážitek do studijního deníku nebo se o něj
podělte s někým z přátel.
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11Výuka plánu spasení (2. část)

Úvod
Plán spasení nám zajistil Spasitele, aby mohly být překonány
následky Pádu Adama. Prostřednictvím Spasitelova Usmíření
můžeme překonat smrt, hřích a zármutek. Kromě toho budeme
vzkříšeni a ti, kteří jsou spravedliví, se vrátí do Boží přítomnosti

a stanou se takovými, jako je On. Perspektivní misionáři mají jasně
porozumět nauce o plánu spasení a mají být připraveni ji jednoduše
vysvětlit a vydat o ní mocné svědectví.

Příprava před výukou
• Prostudujte si Izaiáše 53:3–5; 1. Korintským 15:20–22; Almu 7:11–13; Almu

11:42–44; Almu 34:8–9; a Nauku a smlouvy 19:15–19.

• Prostudujte si Kažte evangelium mé, strany 50–53.

• Připravte se, že studentům pustíte video „For God So Loved the World“ [„Neboť
Bůh tak miloval svět“] (4:48), které je dostupné na stránkách LDS.org.

Náměty pro výuku
Usmíření Ježíše Krista
Před začátkem výuky napište na tabuli:

„[Jan 3:16] je shrnutím celého plánu spasení.“ (Starší Bruce R. McConkie.)

Na začátku výuky vyzvěte studenty, aby si přečetli Jana 3:16 a zamysleli se nad tím,
v jakém smyslu je tento verš „shrnutím celého plánu spasení“.

Poté, co měli studenti několik minut na přečtení a zamyšlení, je vyzvěte, aby
diskutovali o tom, jak tento verš shrnuje plán spasení. Bude-li to potřeba, mohli byste
přečíst rozšířenou verzi tohoto citátu týkajícího se Jana 3:16, který pronesl starší Bruce
R. McConkie (1915–1985) z Kvora Dvanácti apoštolů:

„Toto je možná nejznámější a nejmocnější verš z písem, který byl kdy vysloven. Je
shrnutím celého plánu spasení a propojuje Otce, Syna, Jeho smírnou oběť, onu víru
v Něj, která je předpokladem ke spravedlivým skutkům, a konečné věčné oslavení
určené pro věrné.“ (Doctrinal New Testament Commentary, 3 vols. [1965–1973], 1:144.)

Požádejte některého studenta, aby přečetl první odstavec oddílu s názvem „Usmíření“
na straně 50 v příručce Kažte evangelium mé. Poté se zeptejte:

• Jak byste jednou větou vysvětlili, proč je smírná oběť Ježíše Krista pro každé Boží
dítě tak důležitá? (Odpovědi studentů by měly zahrnovat tuto nauku: Usmíření
Ježíše Krista nám umožnilo překonat následky Pádu.)

• S jakými následky Pádu se my všichni v životě setkáváme? (Hlavními následky
jsou: 1) fyzická smrt, 2) hřích a duchovní smrt [odloučení od Boha] a 3) zármutek
a utrpení.)
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Pociťujte pravdivost
a důležitost nauky
nebo zásady. Ačkoli
studenti mohou být
schopni rozpoznat
a pochopit zásady
a nauky evangelia, často
nebudou mít motivaci je
uplatňovat v praxi,
dokud skrze Ducha
nepocítí jejich pravdivost
a důležitost.

Zatímco studenti odpovídají, zvažte možnost psát jejich odpovědi do sloupce na tabuli
pod nadpis „Následky Pádu“. Poté vpravo vyplňte sloupec s nadpisem „Jak Usmíření
překonává následky Pádu“ (nebo použijte jinou metodu výuky a ukažte studentům
tuto tabulku):

Následky Pádu Jak Usmíření překonává následky Pádu

Tělesná smrt 1. Korintským 15:20–22

Alma 11:42–45

Kažte evangelium mé, 50, „Usmíření“, 2. odstavec

Hřích a duchovní smrt Alma 34:8–9

NaS 19:15–19

Kažte evangelium mé, 50–51, „Usmíření“, 3.–5. odstavec

Utrpení a zármutek Izaiáš 53:3–5

Alma 7:11–13

Kažte evangelium mé, 51, „Usmíření“, 6. odstavec

Rozdělte členy třídy na tři stejné skupiny a dejte každé třetině za úkol prostudovat si
odkazy v jedné ze tří kategorií uvedených na tabuli. Požádejte, aby se připravili podělit
se o to, jak jim studovaný materiál pomáhá vysvětlit, jak Usmíření Ježíše Krista
překonává následky Pádu. Řekněte jim, že pasáže z písem v této tabulce jsou jen
výběrem z mnoha pasáží, které lze při vysvětlování nauky o Usmíření použít, a že
chtějí-li této nauce porozumět hlouběji, měli by si prostudovat i další pasáže. Poté, co
jim poskytnete dostatečný čas na prostudování, požádejte několik studentů z každé
třetiny, aby vysvětlili, co studovali a jak nám to pomáhá porozumět tomu, jak nám
může Usmíření žehnat.

Poskytněte studentům pár minut na to, aby v několika větách písemně shrnuli nebo
stručně vysvětlili, čemu by chtěli učit zájemce ohledně Usmíření Ježíše Krista. Zvažte
možnost po několika minutách požádat několik z nich, aby ostatním přečetli, co si
zapsali.

Přizvěte Ducha, aby studentům pomohl pociťovat pravdivost a důležitost Usmíření
Ježíše Krista, tím, že jim pustíte video „For God So Loved the World“ [„Neboť Bůh tak
miloval svět“] (4:48). Vyzvěte je, aby věnovali pozornost tomu, jak Ježíš Kristus
projevoval lásku ke světu.

Po zhlédnutí videa se zeptejte:

• Jak Ježíš Kristus projevoval svou lásku k ostatním?

• Jak vám toto video pomáhá vážit si Spasitelovy služby a Jeho smírného poslání?
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Svědectví studentů.
Studentům můžete
pomoci cítit se lépe při
vydávání osobního
svědectví tím, že jim
poskytnete mnoho
příležitostí vydávat ho
během vyučovací hodiny.
President Boyd K. Packer
z Kvora Dvanácti
apoštolů učil: „Svědectví
získáváme tím, že ho
vydáváme! … Jedna věc
je získat svědectví díky
něčemu, co jste četli
nebo co někdo jiný řekl.
… Je ale něco úplně
jiného, když vám Duch
v srdci potvrdí, že to,
o čem jste vy vydali
svědectví, je pravdivé.“
(„The Candle of the
Lord“, Ensign, Jan. 1983,
54–55.)

Vyzvěte studenty, aby se podívali, co si napsali ohledně toho, čemu by chtěli učit
zájemce ohledně Usmíření Ježíše Krista. Poskytněte jim dalších několik minut na to,
aby několika dalšími větami písemně shrnuli, čemu věří a o čem mohou ohledně
Usmíření Ježíše Krista vydat svědectví. Po několika minutách jim řekněte, aby vytvořili
dvojice s dalším členem třídy a pomocí názorné scénky si vyzkoušeli svědčit zájemci
o Usmíření Ježíše Krista.

Poté, co měl každý student příležitost si toto vyzkoušet, zakončete tuto část lekce tím,
že se zeptáte:

• Proč je důležité, aby misionáři těm, které učí, pravidelně vydávali svědectví o Ježíši
Kristu? (Mohli byste zdůraznit, že jednou z úloh Ducha Svatého je svědčit o Ježíši
Kristu [viz Jan 15:26; 3. Nefi 11:32]; když proto svědčíme druhým o Ježíši Kristu,
přivoláváme Ducha Svatého, aby potvrdil naše svědectví v srdci těch, které učíme.)

Povzbuďte studenty, aby se zamysleli nad tím, jak mohou prohlubovat vděčnost za
Ježíše Krista a za Jeho Usmíření a svědectví ohledně Něho a Usmíření. Ujistěte je, že
prohloubením svého svědectví o Spasiteli budou lépe připraveni vyzývat druhé, aby
přišli ke Kristu.

Naše věčné určení
Řekněte studentům, aby se podívali na schéma v rámečku „Plán spasení“ na straně 53
v příručce Kažte evangelium mé. Vyzvěte je, aby si toto schéma prostudovali a poté
nakreslili své vlastní, aniž by se do příručky Kažte evangelium mé dívali. Jejich schéma
může vypadat jakkoli – je jen důležité, aby obsahovalo hlavní části plánu spasení.
Připomeňte jim, že misionáři musí zájemcům vysvětlovat hlavní prvky plánu spasení
jednoduše.

Abyste studentům pomohli porozumět obsahu zbývajících tří oddílů v lekci 2 v příručce
Kažte evangelium mé (strany 51–52), vyzvěte je, aby věnovali několik minut tomu, že si
tyto oddíly přečtou a vyhledají nauky, zásady a myšlenky, s nimiž se zájemci potřebují
seznámit. Zatímco studenti čtou, napište na tabuli názvy těchto oddílů v tabulce:

Co zájemce potřebuje vědět?

Duchovní svět Vzkříšení, soud a nesmrtelnost Království slávy

Může být užitečné vyzvat členy třídy, aby studovali oddíly postupně – aby si nejprve
daný oddíl přečetli, podělili se o nalezené nauky, zásady či myšlenky a až poté přešli na
oddíl další. Mohli byste požádat některého studenta, aby zapisoval odpovědi členů
třídy pod příslušné nadpisy v tabulce. Zvažte možnost vyzvat studenty, aby si
překreslili tuto tabulku do studijního deníku a vyplnili ji během společné diskuse
o jednotlivých oddílech.

Otázky podobné těm, které jsou uvedeny níže, jim mohou pomoci se podrobně
zamyslet nad tím, co čtou:

• Jaký vliv na nás budou mít rozhodnutí, která činíme zde na zemi, poté, co
zemřeme?

• Jaký vliv může mít naše porozumění soudu na rozhodnutí, která činíme nyní?
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• Jak Usmíření Ježíše Krista ovlivňuje každou fázi naší existence (předsmrtelnou,
smrtelnou a posmrtnou)?

• Proč je důležité popisovat tyto pravdy srozumitelně a jednoduše, když s nimi
seznamujeme druhé?

Vysvětlete studentům, že jednou z důležitých nauk plynoucích ze Znovuzřízení je to,
že Boží dětí mají potenciál stát se takovými, jako je Bůh. Naše porozumění Nebeskému
Otci nám dodává naději, že skrze Usmíření Ježíše Krista se můžeme rozvíjet a obdržet
požehnání oslavení. (Viz „Oslavení“ v příručce Kažte evangelium mé, strana 57.) I když
se jednou budeme moci stát takovými, jako je Bůh, budeme Nebeského Otce vždy
uctívat. Náš pokrok nikdy nic nezmění na tom, že On je náš Otec a náš Bůh. (Další
informace na toto téma můžete najít v článku z oddílu Gospel Topics [Témata
z evangelia] s názvem „Becoming Like God“ [„Jak se stáváme takovými, jako je Bůh“]
na stránkách lds.org/topics.)

Rozdělte členy třídy do dvojic a každou dvojici vyzvěte, aby se připravila učit někoho
o smyslu života a o tom, co se s námi stane po smrti. Studenti mají při přípravě čerpat
z textu uvedeného na stranách 50–53 v příručce Kažte evangelium mé nebo na stranách
10–15 v misionářské brožurce Plán spasení, mají-li ji k dispozici. Povzbuďte je, aby při
výuce použili alespoň jednu pasáž z písem. Také je vybídněte, aby použili schéma
plánu spasení, které si vytvořili, nebo schéma uvedené na straně 53 v příručce Kažte
evangelium mé. Vysvětlete, že mají učit jednoduše a srozumitelně a že na závěr mají
vydat svědectví. Poskytněte dvojicím dostatek času na přípravu a poté je vyzvěte, aby se
spojily s jinou dvojicí. Vyzvěte vždy jednu dvojici, aby učila ostatní dva studenty.

Poté, co dvojice s výukou skončí, jim řekněte, aby mezi sebou diskutovali o těchto
otázkách: Co se při výuce podařilo? V čem by se mohli ti, kteří učili, zlepšit?

Pak studenty vyzvěte, aby si vyměnili role – aby dvojice, která byla učena, učila dvojici
druhou. Zajistěte, aby měli dostatek času na to, aby se podělili o zpětnou vazbu. Poté,
co měli všichni studenti ve dvojicích příležitost učit, je požádejte, aby se podělili o své
postřehy z této činnosti s ostatními ve třídě.

Podle časových možností zakončete lekci tím, že vydáte svědectví o plánu spasení nebo
o to požádáte některé členy třídy.

Výzvy k činu
Vyzvěte studenty, aby si vybrali jednu nebo více z níže uvedených činností a věnovali
se jim mimo prostředí třídy, aby tak prohloubili své porozumění plánu spasení:

• Zkoušejte si kreslit schéma uvedené na straně 53 v příručce Kažte evangelium mé
a vysvětlovat hlavní části plánu spasení, přičemž při vysvětlování jednotlivých částí
použijte nějakou pasáž z písem.

• Zamyslete se nad tím, jak byste mohli učit o plánu spasení tak, abyste pomohli
někomu, kdo nedávno ztratil člena rodiny nebo někoho blízkého. Napište si krátké
shrnutí nebo osnovu svých myšlenek do studijního deníku.

• Prostudujte si nějaký proslov o Usmíření Ježíše Krista z nedávné generální
konference. Rozpoznejte v tomto proslovu zásady, které vám pomohou lépe
porozumět Usmíření Ježíše Krista. Sepište seznam požehnání, která vám Usmíření
každý den přináší.
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• Modlete se o příležitosti podělit se o plán spasení s někým, kdo by mohl být
požehnán lepším porozuměním plánu Nebeského Otce. Poté jednejte s vírou a učte
dotyčného člověka o této nauce, abyste mu tím požehnali.
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12 Nacházejte ty, které byste
mohli učit

Úvod
Misionáři se nemohou dělit o evangelium, dokud nenajdou někoho,
koho by mohli učit. Najít někoho vyžaduje použít víru – víru
k tomu, abyste mluvili s lidmi o evangeliu Ježíše Krista, víru k tomu,
abyste vyhledávali příležitosti k výuce, a víru v to, že Bůh vás
povede k těm, kteří jsou připraveni naslouchat. Nejefektivnější
způsob, jak najít ty, které můžete učit, je skrze členy Církve. Všichni

členové Církve, včetně perspektivních misionářů, mají osobní
zodpovědnost pomáhat nacházet ty, kteří jsou připraveni přijmout
znovuzřízené evangelium. Mladí členové se mohou připravovat na
službu na plný úvazek tím, že se již nyní budou dělit o evangelium
s druhými – ať již osobně, nebo prostřednictvím internetu.

Příprava před výukou
• Prostudujte si Nauku a smlouvy 18:10, 14–16; 33:6–11; 100:5–6.

• Prostudujte si Kažte evangelium mé, strany 155, 160, 162, 170.

• Připravte se, že studentům pustíte video „Developing the Faith to Find“
[„Rozvíjejte víru k nacházení lidí“] (2:55), The District 1, které je dostupné na
stránkách LDS.org

• Připravte se, že studentům pustíte video „The Lord of the Harvest: The Adams
Family“ [„Pán žně – rodina Adamsových“] (4:41), které je dostupné na stránkách
LDS.org.

• Připravte se, že studentům pustíte video „Sharing Your Beliefs“ [„Sdílení vašeho
přesvědčení“] (2:02), které je dostupné na stránkách LDS.org.

• Požádejte předem jednoho nebo dva studenty, aby během lekce předvedli ostatním
jednu nebo obě tyto činnosti: 1) jak používat stránky LDS.org nebo Mormon.org ke
sdílení videí či jiných materiálů pomocí sociálních sítí nebo 2) jak si vytvořit profil
na stránkách mormon.org.

Náměty pro výuku
Rozvíjejte víru v to, že najdete ty, které budete moci učit
Vysvětlete, že president Wilford Woodruff sloužil krátce po svém vysvěcení apoštolem
jako misionář v Anglii. Ukažte studentům níže uvedený příběh a požádejte je, aby se
střídali při jeho čtení, abyste tak v úvodu lekce uvedli, že při nacházení lidí, které
bychom mohli učit, je důležité usilovat o Pánovu pomoc. Vyzvěte je, aby se zaměřili na
to, co starší Woodruff udělal, aby našel ty, které by mohl učit:

„Starší Woodruff hledal Pána v modlitbě … a ptal se, kam se má vydat. Později
vyprávěl: ‚S vírou, že je mou výsadou a povinností poznat vůli Páně ohledně této
záležitosti, jsem tudíž požádal Nebeského Otce ve jménu Ježíše Krista, aby mě učil své
vůli v této věci, a když jsem se ptal, Pán mi sdělil a ukázal, že Jeho vůlí je, abych se
ihned vydal na jih Anglie. Promluvil jsem si ohledně této záležitosti s bratrem Williamem

Benbowem, který kdysi žil v Herefordshire a měl přátele, kteří tam dosud bydleli, a velmi si přál, abych
onu oblast navštívil, a velkoryse mi nabídl, že mě bude doprovázet na cestě do domu svého bratra
a zaplatí mi cestovní náklady, což jsem ochotně přijal.‘

4. března 1840 dorazili starší Woodruff a William Benbow k domu Williamova bratra Johna. ‚Během
jedné hodiny poté, co jsme dorazili k němu domů,‘ vzpomínal president Woodruff, ‚jsem se dozvěděl,
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proč mě tam Pán poslal. … Nalezl jsem tam skupinu mužů a žen, v počtu asi šesti set, kteří se spojili
pod názvem Sjednocení bratří a kteří usilovali o dosažení dávného řádu věcí. Přáli si evangelium – tak,
jak mu učili proroci a apoštolové, podobně jako jsem si to jako mladý přál i já.‘

Pilným studiem Bible se John Benbow s rodinou a s přáteli připravovali na přijetí znovuzřízeného
evangelia.

Rodina Benbowových přijala poselství Znovuzřízení rychle a William se vrátil do Staffordshire ‚poté, co
měl tu šťastnou výsadu vidět svého bratra Johna Benbowa a celou jeho rodinu … nechat se pokřtít do
nové a věčné smlouvy‘. Starší Woodruff zůstal v oné oblasti asi osm měsíců. Později vzpomínal:
‚Během prvních třiceti dnů poté, co jsem dorazil do Herefordshire, jsem pokřtil čtyřicet pět kazatelů
a několik set členů. … Za asi osm měsíců práce jsme přivedli do Církve dva tisíce lidí.‘

President Woodruff ve vztahu k této zkušenosti napsal: ‚Celá historie této misie v hrabství
Herefordshire ukazuje, jak je důležité naslouchat onomu tichému a jemnému hlasu Božímu a zjevením
Ducha Svatého. Pán tam měl ty, kteří byli pro evangelium připraveni. Modlili se o světlo a o pravdu
a Pán jim poslal mě.‘“ (Teachings of Presidents of the Church: Wilford Woodruff [2004], 90–91.)

Zeptejte se studentů:

• Co starší Woodruff udělal, aby zjistil, kde má najít ty, kteří byli připraveni přijmout
evangelium?

• Jak Pán staršímu Woodruffovi pomohl? (Mohli byste poukázat na to, že Pán nejen
inspiroval staršího Woodruffa, aby se vydal na jih Anglie, ale také mu umožnil učit
na farmě Johna Benbowa, kde byly stovky mužů a žen připraveny přijmout
znovuzřízené evangelium.)

• Jakou zásadu ohledně nacházení těch, které byste mohli učit, příběh staršího
Woodruffa znázorňoval? (Odpovědi studentů lze shrnout tím, že na tabuli napíšete
tuto zásadu: Když se modlíme o pomoc, nasloucháme Duchu a poté jednáme
s vírou, Pán nám může pomoci najít ty, kteří jsou připraveni přijmout
evangelium.)

Vyzvěte členy třídy, aby si nalistovali stranu 155 v příručce Kažte evangelium mé,
a požádejte některého z nich, aby přečetl první odstavec pod nadpisem „Rozvíjejte víru
k nacházení lidí“. Poté se zeptejte:

• Jak vás znalost toho, že „Pán připravuje lidi, aby přijali vás i znovuzřízené
evangelium“, motivuje k tomu, abyste se připravovali na službu na misii?

Vyzvěte studenty, aby si přečetli další odstavec na straně 155 v příručce Kažte
evangelium mé, který se nachází pod dílčím nadpisem „Boží rodina“. Poté se zeptejte:

• Jaký vliv má nauka, že všichni muži a ženy jsou součástí Boží rodiny, na vaše pocity
ohledně nacházení těch, které byste mohli učit?

• O co se Alma v Almovi 31:34–35 modlil, když se připravoval kázat Zoramitům?

• Co se z Almovy modlitby dozvídáme?

Pusťte studentům video „Developing the Faith to Find“ [„Rozvíjejte víru
k nacházení lidí“] (2:55) a vyzvěte je, aby se zaměřili na postřehy týkající se nacházení
těch, které by mohli učit. Mohli byste je vyzvat, aby si své poznatky zapisovali.

Zeptejte se:

• O jaké postřehy ohledně nacházení těch, které by mohli učit, se v tomto videu
misionáři podělili? (Studenti mohou odpovídat přibližně takto: Misionáři se mají
modlit o příležitosti, mají mít rádi druhé a pohlížet na ně tak, jak na ně pohlíží Bůh,

LEKCE 12: NACHÁZEJTE TY, KTERÉ BYSTE MOHLI UČIT

77



a mají pamatovat na to, že Pán připravuje své děti, aby přijaly evangelium, a vede
své misionáře, aby je našli. Vzhledem k tomu, že Bůh své děti miluje, přeje si, aby
měl každý příležitost doslechnout se o evangeliu a přijmout ho.)

• Proč je důležité jednat, když máte pocit, že máte o druhé projevit zájem a vyzvat je,
aby se dozvěděli něco o evangeliu?

Vyzvěte studenty, aby si přečetli tři odstavce v dílčím oddíle s názvem „[Najděte] ty,
kdož jsou ochotni vás přijmouti“ na straně 156 v příručce Kažte evangelium mé. Poté se
zeptejte:

• S jakými výzvami se můžeme potýkat, když se snažíme najít ty, které bychom
mohli učit? (Obvykle nevíme, kdo je připraven přijmout evangelium. Lidé v nás
možná ihned nerozpoznají Pánovy služebníky. Možná si neuvědomují, že ve
skutečnosti hledají znovuzřízené evangelium.)

• Jak nám Pán pomáhá najít ty, které bychom mohli učit? (Sesílá Ducha Svatého, aby
nás vedl.)

• Co by si podle vás Pán přál, aby misionáři dělali, když nevidí bezprostřední
výsledky své snahy najít ty, které by mohli učit?

Pokud máte ve třídě studenty, kteří jsou obrácenými do Církve, zvažte možnost
požádat jednoho nebo více z nich, aby se podělili o to, jak se dostali do kontaktu
s Církví a jak dospěli k poznání, že je misionáři učí pravdě. Pokud ve třídě žádné
obrácené nemáte, vyzvěte studenty, aby se zamysleli nad nějakým obráceným v jejich
rodině nebo sboru, kterého dobře znají. Zvažte možnost vyzvat je, aby se podělili o to,
jak tento člověk přijal evangelium.

Důležitost misionářské práce členů
Ukažte studentům tento citát presidenta Thomase S. Monsona a některého z nich
požádejte, aby ho přečetl:

„Nyní je čas, aby se členové a misionáři spojili ve společném úsilí a společně pracovali
na Pánově vinici a přiváděli duše k Němu. Připravil pro nás prostředky, díky nimž se
můžeme dělit o evangelium mnoha různými způsoby, a pokud budeme jednat s vírou
v to, že dokážeme Jeho dílo naplňovat, bude nám v naší práci pomáhat.“ („Faith in the
Work of Salvation“ [proslov pronesený na celosvětovém školení vedoucích o práci na

spasení, 23. června 2013].)

Mohli byste studentům položit například tyto otázky:

• Proč je důležité pamatovat na to, že prorok Boží nás žádá, abychom se zapojili do
misionářské práce členů? (Mohli byste zmínit Nauku a smlouvy 88:81, kde se
popisuje, co Pán očekává od těch, kteří již evangelium obdrželi.)

• Proč podle vás president Monson řekl, že „nyní je čas“, aby členové a misionáři
spolupracovali?

Poté studenty vyzvěte, aby si nalistovali stranu 160 v příručce Kažte evangelium mé,
a požádejte tři z nich, aby se vystřídali při čtení prvních tří odstavců pod nadpisem
„Důležitost členů“. Poté se zeptejte:

• Jaký výsledek může mít spolupráce členů a misionářů při hlásání evangelia?
(V odpovědích studentů by mohla zaznít tato zásada: Když členové zvou druhé,

LEKCE 12: NACHÁZEJTE TY, KTERÉ BYSTE MOHLI UČIT

78



aby se učili, a jsou při lekcích přítomni, více lidí se nechává pokřtít a zůstává
aktivními v Církvi.)

Pusťte studentům video „The Lord of the Harvest: The Adams Family“ [„Pán žně
– rodina Adamsových“] (4:41) a vyzvěte je, aby věnovali pozornost tomu, jak členové
Církve pomohli rodině Adamsových obdržet požehnání evangelia.

Zeptejte se:

• Co z toho, co členové dělali, vedlo k tomu, že rodina Adamsových obdržela
požehnání plynoucí z evangelia?

• Co podle vás motivovalo členy v tomto videu, aby se podělili o evangelium
s rodinou Adamsových?

Požádejte studenty, aby přečetli dva odstavce v oddíle s názvem „Žádné úsilí není
zbytečné“ na straně 170 v příručce Kažte evangelium mé. Zvažte možnost položit jim
otázky podobné těmto:

• Proč i v případě, že lidé pozvání, aby se zajímali o znovuzřízené evangelium
nepřijmou, není úsilí sloužit druhým a učit je zbytečné?

• Jak si může misionář uchovat zdravý postoj, když se druzí rozhodnou o evangelium
nezajímat?

Požádejte studenty, aby řekli, jak se v minulosti již zapojili do misionářské práce členů.
Vybídněte je, aby vysvětlili, jak se cítili, když se snažili dělit o evangelium s druhými.

Zapojujte se do misionářské práce členů
Na tabuli napište následující seznam odkazů na verše a poté vyzvěte studenty, aby si
všichni jednu z těchto pasáží přečetli a vyhledali požehnání slíbená těm, kteří se
rozhodnou zapojit do misionářské práce.

NaS 18:10, 14–16

NaS 33:6–11

NaS 100:5–6
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Vybízejte k účasti
všechny studenty.
Učitelé se mají snažit
hledat způsoby, jak
vhodně vybízet k účasti
na diskusích ve třídě
všechny studenty – i ty,
kteří se z různých důvodů
váhají zapojovat. Někdy
se stává, že jeden nebo
více studentů mají
tendenci celou diskusi ve
třídě ovládnout. Možná
bude nutné, aby se
učitelé s těmito studenty
soukromě setkali,
poděkovali jim za ochotu
zapojovat se do diskuse
ve třídě a poté je
požádali o to, aby
pomáhali zapojit
i ostatní.

Poté, co studentům poskytnete čas na to, aby si zvolené pasáže prošli, je požádejte, aby
verše, které četli, vysvětlili a podělili se o to, jak by je mohla slíbená požehnání
motivovat k tomu, aby nacházeli druhé, kteří by mohli přijmout poselství evangelia.
Povzbuďte všechny členy třídy, aby se do této diskuse zapojili. Jejich odpovědi byste
mohli psát na tabuli vedle odpovídajících odkazů na verše z písem.

Zvažte možnost napsat na tabuli tuto zásadu: Jakožto členové-misionáři můžeme
již nyní nacházet ty, které mohou misionáři učit.

Abyste studentům pomohli porozumět tomu, jak se mohou zapojovat do misionářské
práce členů, požádejte některého z nich, aby přečetl následující citát staršího
M. Russella Ballarda z Kvora Dvanácti apoštolů. Vyzvěte členy třídy, aby se zaměřili na
rady týkající se toho, jak získat sebedůvěru a odvahu, když oslovujeme druhé:

„Bratři a sestry, když členové nebo misionáři na plný úvazek pokleknou k modlitbě
a budou prosit Pána, aby jim požehnal misionářskými příležitostmi, obavy budou
nahrazeny vírou a sebedůvěrou. Pak musíme projevit víru a vyhledávat příležitosti
k tomu, abychom představili evangelium Ježíše Krista dětem našeho Nebeského Otce,
a tyto příležitosti se určitě dostaví. Tyto příležitosti nikdy nebudou vyžadovat, abychom

působili nuceně nebo nepřirozeně. Budou přirozeným důsledkem naší lásky k našim bratrům
a sestrám. Prostě jednejte pozitivně, a ti, s nimiž mluvíte, vaši lásku pocítí. A na tento pocit nikdy
nezapomenou, i v případě, že možná ještě nebude pravý čas na to, aby evangelium přijali. I to se může
v budoucnu změnit, když se změní okolnosti jejich života.

Když ve službě Pánu děláme to nejlepší, co dokážeme, nemůžeme selhat. Ačkoli konečný výsledek je
důsledkem použití svobody jednání dotyčného člověka, sdílení evangelia je naší zodpovědností.

Důvěřujte Pánu. On je dobrý Pastýř. Zná své ovce a Jeho ovce znají Jeho hlas; a v dnešní době je
hlasem dobrého Pastýře hlas váš i ten můj. A nebudeme-li do této práce zapojeni, pak přehlédneme
mnoho těch, kteří by si poselství o Znovuzřízení rádi vyslechli. Jednoduše řečeno je to záležitost víry
a skutků na naší straně. Zásady jsou celkem jednoduché – modlete se, osobně i v rodině,
o misionářské příležitosti. …

Nemusíte být společenským člověkem nebo výmluvným či přesvědčivým učitelem. Máte-li v nitru
hlubokou lásku a naději, Pán slibuje, že když pozdvihnete „hlas svůj k tomuto lidu; [a budete říkati]
myšlenky, jež [vloží] do srdce vašeho, … nebudete před lidmi zahanbeni;

[A] bude [vám] dáno … v pravou chvíli, co budete říkati.‘ (NaS 100:5–6.)“ („Vložte důvěru v Pána“,
Liahona, listopad 2013, 44.)

Zeptejte se:

• Co podle doporučení staršího Ballarda mají členové dělat, aby získali větší
sebedůvěru při seznamování druhých s evangeliem?

• V jakém smyslu je nacházení těch, které můžete učit, záležitostí víry?

Vyzvěte studenty, aby věnovali několik minut tomu, že si projdou seznam s názvem
„Náměty, jak pomoci členům“ na straně 162 v příručce Kažte evangeliu mé a zaměří se
na to, jak konkrétně se členové mohou do misionářské práce zapojit. Vybídněte je, aby
si vybrali jeden nebo dva náměty, které by mohli již nyní využít, aby se do misionářské
práce členů zapojili. Poté se zeptejte:

• Které z těchto námětů můžete nyní využít k tomu, abyste zvali druhé, aby si
vyslechli poselství evangelia?

• Proč podle vás někteří členové Církve váhají oslovit druhé tak, jak je uvedeno na
tomto seznamu?
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Písemné úkoly. Písemné
úkoly studentům
umožňují osobně se
zapojovat do výuky,
získávat inspiraci
a připravovat se na to,
aby mohli učit druhé
a dělit se s nimi o své
myšlenky a pocity.

Povzbuďte studenty, aby věnovali několik minut tomu, že si zapíší, co budou dělat, aby
našli ty, které by mohli misionáři učit. Vysvětlete jim, že jejich plány by mohly být ještě
efektivnější, kdyby si zapsali jména konkrétních přátel a rodinných příslušníků z řad
nečlenů Církve, s nimiž by se mohli o poselství evangelia podělit. Mohli byste jim
navrhnout, aby si například zapsali, že se budou pravidelně modlit o misionářské
příležitosti; že budou s druhými mluvit o tématech z evangelia; že je budou zvát na
bohoslužby nebo jiné církevní činnosti či akce; že je vyzvou, aby si vyslechli lekce od
misionářů; že je vyzvou, aby si přečetli Knihu Mormonovu, atd. Podle nabádání Ducha
byste mohli několik studentů vyzvat, aby se o své plány podělili s ostatními ve třídě.

Používejte všechny nástroje, které Bůh připravil
Požádejte některého studenta, aby přečetl následující citát staršího L. Toma Perryho
(1922–2015) z Kvora Dvanácti apoštolů, a členy třídy vyzvěte, aby věnovali pozornost
tomu, jak se proces nacházení těch, které by mohli učit, mění:

„Když jsem byl mladý misionář, mluvili jsme s lidmi na ulici a klepali na dveře – a tak
jsme kázali evangelium. Od té doby se svět změnil. V dnešní době je mnoho lidí v životě
zaneprázdněno. Spěchají z jednoho místa na druhé a nejsou moc často ochotni vpustit
do svého domova naprosto neznámého a nezvaného člověka, aby jim sdělil poselství
znovuzřízeného evangelia. Jejich hlavním způsobem komunikace s druhými, a to

i s blízkými přáteli, je často internet. A tak se musí změnit samotná podstata misionářské práce, pokud
má Pán naplňovat své dílo shromažďování rozptýleného Izraele ‚ze čtyř koutů země‘. (2. Nefi 21:12.)
Misionáři jsou nyní oprávněni používat při hlásání slova internet. …

Zatímco misionáři vstupují do této nové doby, kdy budou při konání Pánova díla používat počítače,
vyzýváme mladé i starší, dospělé a mladé dospělé, mládež i děti, ať jste kdekoli, abyste se k nám
připojili … [ve sdílení poselství evangelia] na internetu. …

Právě tak, jako se musí měnícímu se světu přizpůsobit misionáři, musí také členové změnit způsob,
jakým nazírají na misionářskou práci. V této souvislosti chci jasně říci, že to, co je požadováno od nás
jako od členů, se nemění; ale způsob, jakým plníme svou zodpovědnost dělit se o evangelium, se musí
přizpůsobit měnícímu se světu.“ („Missionary Work in the Digital Age“ [proslov pronesený na
celosvětovém školení vedoucích o práci na spasení, 23. června 2013].)

Zeptejte se:

• Proč podle staršího Perryho musí členové a misionáři začít používat při sdílení
evangelia on-line materiály a zdroje? Jaké výhody má používání těchto materiálů
a zdrojů?

• Jaké on-line nástroje nebo materiály byste mohli použít k tomu, abyste se podělili
o svědectví ohledně evangelia a abyste druhé vyzvali, aby se o něm dozvěděli více?

• Jak konkrétně byste mohli tyto nástroje používat, abyste se dělili o poselství
evangelia? (Tato diskuse studentům pomůže rozpoznat zásadu týkající se toho, že
následovníci Ježíše Krista mohou používat novodobé technické prostředky
k tomu, aby se dělili o svědectví ohledně evangelia s lidmi po celém světě.)

Poznámka: Zatímco členové třídy diskutují o on-line misionářských zdrojích, zvažte možnost zmínit
stránky Mormon.org, které jsou navrženy a napsány tak, aby oslovily nečleny. Tyto stránky jsou vynikajícím
zdrojem informací pro zájemce. Obsahují odpovědi na řadu často pokládaných otázek a jejich obsah
odpovídá lekcím z příručky Kažte evangelium mé. Na stránkách Mormon.org jsou také tisíce profilů, které si
vytvořili členové Církve z celého světa. Mohli byste členy třídy povzbudit k tomu, aby si i oni vytvořili vlastní
profil, ve kterém se mohou podělit o své myšlenky a pocity ohledně evangelia.
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Ukažte studentům níže uvedené pokyny ze stránek LDS.org a požádejte některého
z nich, aby přečetl první odstavec. Poté požádejte některé další studenty, aby přečetli
seznam pokynů ohledně používání sociálních sítí. Vyzvěte členy třídy, aby se zaměřili
na to, jak jim tyto pokyny mohou pomoci lépe sdílet evangelium na internetu.

„Sociální sítě mohou být mocným vlivem v životě těch, kteří je používají. Mohou nám poskytovat
možnost vyjadřovat víru v Ježíše Krista a posilovat vztahy s druhými. Církev povzbuzuje k používání
sociálních sítí v případě, že to podporuje její poslání, posiluje vztahy s druhými a napomáhá zjevení
mezi dětmi našeho Nebeského Otce. Členové Církve jsou povzbuzováni k tomu, aby byli příkladem své
víry za všech dob a na všech místech, včetně zapojování se do globálních konverzací dostupných na
sociálních sítích. …

Níže jsou uvedena doporučení pro používání sociálních sítí v osobním životě: …

V kontaktu s druhými na internetu buďte slušní. Učení Svatých posledních dnů vyžaduje, aby se
členové Církve chovali k ostatním s úctou, bez ohledu na situaci.

Tak, jak vás vede Duch, vyjadřujte osobní svědectví o znovuzřízeném evangeliu. Takováto poselství
mají být osobní; nevyvolávejte v druhých dojem, že mluvíte jménem Církve, a nevytvářejte skupiny,
které by vyvolávaly dojem, že Církev oficiálně zastupují nebo jsou Církví podporovány.

V komunikaci s druhými na sociálních sítích buďte vždy příkladem následovníků Krista. Váš pozitivní
příklad může ovlivnit ty, s nimiž jste v kontaktu. Je moudré přerušit kontakt s těmi, kteří se neustále
snaží druhé srážet, a zvláště s těmi, kteří zveřejňují nevhodné materiály. …

Když něco zveřejňujete na sociálních sítích, používejte dobrý úsudek. Na internetu neexistuje tlačítko
‚smazat‘. Obrázky a zveřejněné materiály mohou zůstat on-line mnoho let a mohou vám uškodit, až si
budete hledat zaměstnání nebo se hlásit na vysokou školu nebo i při jiných příležitostech, kdy si druzí
budou chtít projít vámi zveřejněné materiály na internetu. Dbejte na to, aby vaše aktivita na internetu
byla v souladu s vaším závazkem brát na sebe jméno Spasitele.“ („Social Media Helps for Members“,
LDS.org.)

Požádejte studenty, aby se s ostatními ve třídě podělili o své názory ohledně toho, proč
by měli pamatovat na doporučení z tohoto seznamu, když se dělí o evangelium na
internetu.

Máte-li dostatek času, zvažte možnost požádat některého studenta, aby ostatním ve
třídě předvedl, jak je možné na sociálních sítích sdílet videa nebo jiné materiály ze
stránek LDS.org nebo Mormon.org. Mohli byste také požádat jiného studenta, aby
předvedl, jak si vytvořit profil na stránkách Mormon.org.

Zvažte možnost pustit studentům video „Sharing Your Beliefs“ [„Sdílení vašeho
přesvědčení“] (2:02), abyste jim pomohli pocítit sebedůvěru ve schopnost používat
moderní technologie při sdílení svých myšlenek, pocitů a svědectví o evangeliu. Než
jim toto video pustíte, vyzvěte je, aby věnovali pozornost tomu, jakou možnost ovlivnit
druhé může mít ten, kdo se prostřednictvím moderních technologií dělí o své
myšlenky a pocity ohledně evangelia.

Po zhlédnutí videa se zeptejte:

• Jak mohou moderní technologie podpořit úsilí členů, kteří si přejí dělit se
o poselství evangelia s druhými?

Vyzvěte studenty, aby popsali, jak mohou využívat moderních technologií při sdílení
svého svědectví s druhými. Na závěr vydejte svědectví o naukách a zásadách
probíraných v této lekci.
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Výzvy k činu
Pomozte studentům již nyní nacházet ty, kteří jsou připraveni vyslechnout si poselství
evangelia, tím, že splní jeden nebo více následujících doporučených úkolů:

• Splňte úkoly, které jste si napsali v rámci písemného úkolu v této lekci a které se
týkaly nacházení těch, jež by mohli misionáři učit.

• Projděte si seznam kontaktů v mobilním telefonu a najděte nějakého méně
aktivního člena nebo nečlena. Zavolejte mu nebo mu napište SMS zprávu
a pozvěte ho, aby s vámi šel tuto neděli na shromáždění.

• Prozkoumejte stránky Mormon.org a různé materiály na těchto stránkách – videa,
články a profily zveřejněné členy Církve. Sdílejte s ostatními na sociálních sítích
nějaké video, článek nebo jinou stránku.

• Vytvořte si profil na stránkách Mormon.org. Podělte se o svůj profil s druhými na
sociálních sítích.

• Podělte se na sociálních sítích o nějaké video ze série Mormon Messages a o své
myšlenky či pocity, které se daného videa či tématu týkají.

LEKCE 12: NACHÁZEJTE TY, KTERÉ BYSTE MOHLI UČIT
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13

Připravenost učit se.
Učitelé mohou
studentům pomoci
soustředit svou mysl na
vzdělávání tím, že
začnou lekci tak, aby
upoutali jejich pozornost.
Například byste mohli
napsat na tabuli nějakou
otázku podněcující
k zamyšlení nebo můžete
vystavit nějaký předmět
nebo obrázek, který
probudí zájem studentů
při jejich vstupu do třídy.

Výuka evangelia Ježíše Krista
(1. část)

Úvod
Evangelium Ježíše Krista obsahuje věčné nauky, zásady, zákony,
smlouvy a obřady, které lidé potřebují, aby se mohli vrátit do
přítomnosti Boha a být oslaveni v celestiálním království. Prvními
zásadami a obřady evangelia jsou víra v Ježíše Krista, pokání, křest

ponořením a dar Ducha Svatého. Perspektivní misionáři se mají
připravit na to, aby zájemcům, než se dají pokřtít a přijmou Ducha
Svatého, pomáhali mít víru v Ježíše Krista a činit pokání.

Příprava před výukou
• Prostudujte si Mosiáše 3:19; 4:1–3; 5:2; a Almu 36.

• Prostudujte si Kažte evangelium mé, strany 59–63.

• Připravte se, že studentům ukážete obrázek „Obrácení Almy mladšího“ (Kniha
obrázků z evangelia [2009], č. 77) nebo jiný podobný obrázek.

• Připravte se, že studentům pustíte video „Jesus Christ Is the Way“ [„Ježíš Kristus je
tou cestou“] (5:02), které je dostupné na stránkách LDS.org.

• Připravte si kopie materiálu na rozdání s názvem „Pokání“, který se nachází na
konci této lekce a který můžete použít společně s námětem pro výuku na téma
pokání (volitelné).

Náměty pro výuku
Prostřednictvím Krista můžeme být očištěni od hříchu
Abyste studenty připravili na to, aby se z této lekce něčemu naučili, napište na tabuli
před začátkem hodiny tuto otázku:

Jak se světské měřítko toho, co je správné a co špatné, liší od měřítka Nebeského Otce?

Na začátku hodiny požádejte několik studentů, aby na otázku napsanou na tabuli
odpověděli. Poté, co odpovědí, požádejte některého z nich, aby přečetl text v rámečku
s názvem „Hřích“ na straně 60 v příručce Kažte evangelium mé. Poté se zeptejte:

• Proč je důležité, aby zájemci, než se začnou učit o evangeliu Ježíše Krista, rozuměli
tomu, co je hřích a jaké má následky?

Napište na tabuli následující otázku a vyzvěte studenty, aby odpověď vyhledali tím, že
si prostudují oddíl „Prostřednictvím Krista můžeme být očištěni od hříchu“ na stranách
59–60 v příručce Kažte evangelium mé:

Jaké pravdy uvedené v tomto oddíle by mohly zájemcům pomoci mít touhu přiblížit se
Ježíši Kristu?

Poté, co studentům poskytnete dostatečnou dobu na přečtení, je požádejte, aby se
podělili o to, co zjistili. Jejich odpovědi by mohly obsahovat tyto pravdy:

• Bůh seslal svého Milovaného Syna Ježíše Krista na svět, abychom měli po smrti
možnost vrátit se k Němu a žít v Jeho přítomnosti.
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• Jedině skrze Spasitelovu milost a milosrdenství se můžeme očistit od hříchu.

• Skrze Usmíření a Vzkříšení Ježíše Krista budou všichni lidé přivedeni zpět do
přítomnosti Páně, aby byli souzeni.

• Nic nečistého nemůže přebývat v Boží přítomnosti.

• Ježíš Kristus v našem zastoupení trpěl za naše hříchy.

• Ježíš Kristus nám odpouští hříchy, když Ho přijímáme, činíme pokání a jsme
poslušni Jeho přikázání.

Poté studentům poskytněte několik minut na to, aby si prostudovali nebo označili
několik pasáží z písem uvedených v právě přečtených odstavcích nebo v rámečku
s názvem Studium písem na straně 60, které dokládají zásady, jež rozpoznali. Zvažte
možnost vyzvat polovinu členů třídy, aby si vybrala pasáže v právě přečtených
odstavcích, a druhou polovinu, aby si vybrala pasáže v rámečku Studium písem.
Vybídněte je, aby se připravili vysvětlit, jak by mohli jednu nebo více těchto pasáží
z písem použít k tomu, aby zájemci pomohli pochopit a ocenit to, co Nebeský Otec
a Ježíš Kristus ve snaze pomoci nám překonat následky hříchu vykonali. Po několika
minutách požádejte několik studentů, aby řekli, co se dozvěděli.

Víra v Ježíše Krista
Projděte se studenty prohlášení misionářského poslání, které je uvedeno v rámečku
s názvem „Vaše poslání“ na straně 1 v příručce Kažte evangelium mé. Poté se zeptejte:

• Jaký je rozdíl mezi tím, když 1) někomu pomáháte přijít ke Kristu a stát se
obráceným k Jeho znovuzřízenému evangeliu a 2) když někomu jen pomáháte stát
se členem Církve?

• Proč je důležitější, aby misionáři pomáhali lidem přijít ke Kristu, než aby jim
pomáhali stát se členy Církve?

Vyzvěte členy třídy, aby si prostudovali první odstavec v oddíle s názvem „Víra v Ježíše
Krista“ na straně 60 v příručce Kažte evangelium mé. Vybídněte je, aby se přitom
zaměřili na to, jak může víra v Ježíše Krista pomáhat člověku stát se obráceným k Jeho
znovuzřízenému evangeliu. Poté se zeptejte:

• Co podle toho, co jste četli, znamená mít víru v Ježíše Krista?

• Jak víra v Ježíše Krista vede člověka k tomu, aby se stal obráceným k Jeho
znovuzřízenému evangeliu?

Na tabuli napište: Víra v Ježíše Krista vede ke skutkům. Vyzvěte členy třídy, aby si
přečetli zbývající část oddílu „Víra v Ježíše Krista“ na stranách 60–61 v příručce Kažte
evangelium mé. Vybídněte je, aby si přitom označili některé skutky, které jsou projevem
víry člověka v Ježíše Krista a v Jeho Usmíření. Po několika minutách se zeptejte:

• Jakými skutky by mohl zájemce projevovat, že rozvíjí víru v Ježíše Krista? (Možné
odpovědi: tím, že činí pokání; tím, že se učí o Spasiteli a stává se takovým, jako je
On; tím, že dodržuje přikázání; vyhýbá se hříchu; modlí se o sílu, aby dokázal
překonávat pokušení; učí se slovu Božímu a dodržuje závazky řídit se zásadami
evangelia.)

• Podle toho, co jste si přečetli, jak nám Ježíš Kristus žehná v každodenním životě,
když v Něj projevujeme víru? (Možné odpovědi: Dodává nám sílu čelit životním
výzvám; pomáhá nám změnit touhy našeho srdce; uzdravuje nás fyzicky
i duchovně.)

LEKCE 13: VÝUKA EVANGELIA JEŽÍŠE KRISTA (1. ČÁST)
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Řekněte studentům, aby si do studijního deníku zapsali odpovědi na tyto otázky:

• Jak vás vaše víra v Ježíše Krista motivuje k tomu, abyste jednali tak, jak je popsáno
v tomto oddíle?

• Co dalšího byste mohli dělat, abyste ukázali, že máte víru v Ježíše Krista?

Rozdělte studenty do dvojic. Vyzvěte je, aby si připravili dvou až tříminutovou lekci
o víře v Ježíše Krista. Vybídněte je, aby v rámci přípravy použili materiál v příručce
Kažte evangelium mé na stranách 60–61, včetně jedné nebo dvou pasáží z písem
uvedených v rámečku Studium písem. Studenti by také mohli použít misionářskou
brožurku s názvem Evangelium Ježíše Krista. Poté, co měli dostatek času na přípravu,
uspořádejte dvojice do skupinek po čtyřech studentech (dvě dvojice v každé skupince).
Požádejte vždy jednu dvojici, aby učila ostatní dva studenty. Vysvětlete, že mají učit
vlastními slovy, jednoduše a srozumitelně.

Až s výukou skončí, mají mezi sebou diskutovat o tom, co se podařilo, co podle nich
bylo na výuce obtížné a proč a jak jejich výuka pomohla těm, které učili, pocítit, jak je
důležité mít víru v Ježíše Krista.

Poté ať si dvojice vymění role a umožní i druhé dvojici učit. Zajistěte, aby studenti měli
dostatek času na to, aby se také podělili o zpětnou vazbu.

Na závěr této praktické činnosti se studentů zeptejte, na co by se chtěli zeptat nebo
jaké poznatky či postřehy získali. Pokud s odpověďmi váhají, mohli byste se zeptat:
„Co z toho, co řekli ti, kteří vás učili, se vám líbilo?“ Zeptejte se, zda by se někdo z nich
chtěl podělit s ostatními ve třídě o nějaký zážitek z osobního života, kdy byl díky své
víře v Ježíše Krista požehnán.

Pokání
Ukažte studentům obrázek „Alma a synové Mosiášovi“ (viz Kniha obrázků z evangelia,
č. 77) a požádejte některého z nich, aby stručně shrnul příběh o obrácení Almy
mladšího (viz Alma 36:6–24). Poté několik studentů požádejte, aby se střídali při čtení
Almy 36:13, 17–21 a 23–25.
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Reagujte pozitivně.
Když student na něco
odpoví, má to učitel
pozitivně ocenit. To lze
provést jednoduše tím,
že mu poděkuje nebo
odpověď pochvalně
okomentuje. Když
student odpoví
nesprávně, učitel může
otázku položit znovu
jinými slovy, aby dal
studentovi další
příležitost odpovědět.
Učitel má ve třídě
vytvořit atmosféru
důvěry, aby pro žádného
studenta nebylo
nepříjemné dělit se o své
myšlenky a pocity.

Poté se zeptejte:

• Jak Alma projevil, že má víru v Ježíše Krista?

• Co se stalo v důsledku toho, že Alma projevil svou víru?

• Jaký byl výsledek Almova upřímného pokání?

Poskytněte studentům jednu minutu na to, aby si do studijního deníku jednou větou
zapsali definici pokání. Požádejte několik studentů, aby přečetli svou větu ostatním ve
třídě. Abyste jim pomohli vštípit si jednoduchou definici pokání, ukažte jim následující
citát staršího Neila L. Andersena z Kvora Dvanácti apoštolů a požádejte některého
z nich, aby ho přečetl:

„Když hřešíme, odvracíme se od Boha. Když činíme pokání, obracíme se zpět k Bohu. …

Pokání je odvrácení se od věcí, jako je nečestnost, pýcha, zloba a nečisté myšlenky;
a obrácení se k takovým věcem, jako je laskavost, nesobeckost, trpělivost a duchovnost.
Je to opětné obrácení se k Bohu.“ („Čiňte pokání … abych vás mohl uzdraviti“,
Liahona, listopad 2009, 40–41.)

• Jak vám tato jednoduchá definice může pomoci vysvětlit, co pokání znamená?
(Poté, co studenti odpovědí, napište na tabuli tuto zásadu: Pokání znamená
obrácení se zpět k Bohu.)

Abyste studentům pomohli lépe porozumět procesu a výsledkům pokání, zvažte
možnost vyzvat je, aby si prostudovali Mosiáše 3:19; 4:1–3; a 5:2. Vybídněte je, aby
přitom vyhledali slova a části textu, které pomáhají definovat, co pokání znamená. Po
uplynutí dostatečné doby požádejte několik studentů, aby vysvětlili ostatním ve třídě,
co zjistili. Poté se zeptejte:
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• Jaký důkaz toho, že lid krále Beniamina použil víru v Ježíše Krista, aby nakonec
obdržel odpuštění hříchů, v těchto verších nacházíte?

Dejte studentům materiál na rozdání, který obsahuje níže uvedenou tabulku, nebo tuto
tabulku nakreslete na tabuli a vyzvěte členy třídy, aby si ji přepsali do studijního
deníku:

Co je to pokání? Jak činíme pokání? Jaké jsou plody neboli
výsledky pokání?

Změna v myšlení,
přesvědčení, chování

Pociťujeme výčitky svědomí neboli
zármutek podle Boha

Přijímáme Kristovu milost

Vyzvěte studenty, aby si prostudovali oddíl s názvem „Pokání“ na stranách 61–62
v příručce Kažte evangelium mé. Vybídněte je, aby přitom vyplnili odpovídající sloupce
v tabulce nebo na rozdaném materiálu pomocí slov či vět z příručky Kažte evangelium
mé. Abyste studentům pomohli poznat, jaká slova by mohli použít, je v každém sloupci
uveden jeden příklad. Poté, co tabulku vyplní, může vypadat například takto:

Co je to pokání? Jak činíme pokání? Jaké jsou plody neboli
výsledky pokání?

Změna v myšlení, přesvědčení,
chování

Nový pohled na sebe sama, na
Boha a na svět

Uvedení života do souladu
s Boží vůlí

Odvrácení se od hříchu
a neopakování hříchu

Stálá snaha napravovat své
přestupky a zdokonalovat se

Pociťujeme výčitky svědomí neboli
zármutek podle Boha

Přestáváme dělat to, co je špatné

Děláme dál to, co je správné

Uvědomujeme si své hříchy

Vyznáváme své hříchy

Prosíme Boha o odpuštění

Napravujeme problémy, které
naše jednání mohlo způsobit

Odoláváme jakékoli touze hřešit

Rozvíjíme křesťanské vlastnosti,
rosteme v poznání, sloužíme

Projevujeme lásku k Bohu
poslušností

Přijímáme Kristovu milost

Mění se náš pohled na sebe
sama a na svět

Rozumíme svému vztahu
s Bohem

Máme větší touhu následovat
Boha

Pociťujeme Boží odpuštění

Pociťujeme Boží pokoj

Pocit viny a zármutek mizí

Hojněji pociťujeme Ducha

Jsme lépe připraveni na život
s Bohem a Ježíšem Kristem

Stáváme se více takovými, jako
je Ježíš

Pociťujeme radost
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Porozumění naukám
a zásadám. Když
studenti nějaké nauce či
zásadě skutečně
rozumějí, jsou schopni
udělat s ní něco více než
jen ji jednoduše
definovat. Rovněž
chápou, jaký vliv může
mít tato nauka či zásada
na jejich život. Jakmile
nějakou nauku či zásadu
rozpoznají a pochopí,
mohou ji snadněji
uplatňovat v praxi.
Učitelé mohou
studentům pomáhat lépe
chápat a uplatňovat
nauky a zásady tím, že
jim pokládají otázky,
které studenty vedou
k podrobnému
přemýšlení o tom, co
studují.

Poté, co jste studentům poskytli dostatek času na vyplnění tabulky, je vyzvěte, aby
s některým dalším členem třídy diskutovali o slovech a větách, které si do tabulky
napsali. Zvažte možnost položit jim některé nebo všechny níže uvedené otázky, abyste
jim pomohli lépe porozumět naukám a zásadám, o nichž četli:

• Jak vám zásady, které jste zapsali do prvního a druhého sloupce, mohou pomoci
poznat, zda zájemce opravdu činí pokání?

• Podle toho, co jste napsali do třetího sloupce, jaká požehnání, kromě získání
odpuštění hříchů, z pokání vyplývají?

• Zamyslete se nad položkami v prvním a třetím sloupci. Proč musíme mít víru
v Krista, má-li se toto opravdu stát?

Zatímco studenti odpovídají, mohli byste poukázat na to, že misionáři učí evangeliu
proto, aby lidem pomohli vybudovat si víru v Ježíše Krista a aby je motivovali k tomu,
aby činili pokání. Víra v Ježíše Krista a pokání jsou předpoklady k získání přístupu
k Usmíření. Pokání také zájemcům pomůže přiblížit se k Nebeskému Otci a k Ježíši
Kristu. Abyste studenty připravili na to, aby si zkusili učit o pokání, popište jim tuto
situaci:

Se společníkem učíte již asi tři týdny dva spolubydlící. Jeden z nich postupuje velmi
dobře. Zdá se ale, že druhý ztrácí zájem, a když začnete učit lekci, odchází z místnosti.
Když máte konečně příležitost zeptat se ho na to, vysvětluje vám, že si je vědom toho,
že v současnosti nežije podle Boží vůle, ale prostě tak žije již od malička a je
přesvědčen, že takový zkrátka je a že s tím nelze nic dělat.

Rozdělte studenty do dvojic. Poskytněte jim dostatek času na to, aby se připravili, jak
budou společně učit jinou dvojici studentů tří až čtyřminutovou lekci o pokání.
Povzbuďte je, aby názorně předvedli výuku dvou spolubydlících ve vámi popsaném
scénáři. Vysvětlete, že mají učit jednoduše a srozumitelně a že se mají zaměřovat na
potřeby těchto spolubydlících. Měli by se zamyslet nad tím, jak mohou spolubydlícímu,
který ztrácí zájem, pomoci pochopit, proč se musí změnit, a jak mu pomoci uvědomit
si, že díky Spasitelově pomoci je pokání možné. Řekněte jim, aby použili text v příručce
Kažte evangelium mé na stranách 61–62 nebo misionářskou brožurku s názvem
Evangelium Ježíše Krista. Povzbuďte je, aby ke znázornění důležitosti pokání použili
jednu nebo dvě pasáže z písem.

Uspořádejte studenty do skupinek – po dvou dvojicích ve skupince. Požádejte vždy
jednu dvojici, aby učila ostatní dva studenty, kteří budou hrát roli spolubydlících z vámi
popsaného scénáře. Vysvětlete jim, že když hrají roli zájemců, mají bez obav upřímně
vyjadřovat případné otázky či obavy, ale nemají se snažit být teatrální a ani nemají
studentům, kteří je učí, oponovat.

Až s výukou skončí, mají mezi sebou ve skupince diskutovat o tom, co se při výuce
podařilo a co mohli učitelé udělat lépe.

Poté studenty vyzvěte, aby si vyměnili role, aby tak i druhá dvojice měla možnost učit.
Zajistěte, aby měli dostatek času na to, aby se podělili o zpětnou vazbu.

Po této činnosti se studentů zeptejte, jaké mají otázky nebo jaké poznatky či postřehy
díky této možnosti učit získali.

Abyste jim pomohli pocítit pravdivost a důležitost toho, že pokání je způsob, jak se
lidé mohou obrátit k Bohu, pusťte jim video „Jesus Christ Is the Way“ [„Ježíš Kristus je
tou cestou“] (5:02).

Po zhlédnutí videa se zeptejte:
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• Jakého důkazu toho, že se dotyčná sestra ve videu skutečně skrze pokání změnila
a že se obrátila zpátky k Bohu, jste si všimli?

• Co jste pocítili nebo co vás napadlo, když jste sledovali, jak poselství evangelia
pomohlo této sestře změnit se a obrátit se k Bohu?

Na závěr se studentů zeptejte, zda by někdo z nich nechtěl vydat svědectví o moci víry
a pokání a říci, proč si přeje dělit se o evangelium s druhými. Zakončete tím, že se
podělíte i o své osobní svědectví.

Výzvy k činu
Vyzvěte studenty, aby se více dozvěděli o požehnáních plynoucích z toho, když máme
víru v Ježíše Krista a získáváme odpuštění hříchů a radost skrze pokání, tím, že splní
jeden nebo více následujících úkolů:

• Učte na příštím rodinném domácím večeru lekci o tom, jak důležité jsou víra
v Ježíše Krista a pokání.

• Prostudujte si pasáže z písem o víře uvedené v rámečku Studium písem na
straně 61 v příručce Kažte evangelium mé. Označte si nebo zvýrazněte ty pasáže,
které byste chtěli použít při výuce na misii.

• Pomocí Průvodce k písmům a slov novodobých proroků a apoštolů si prostudujte
nauku o pokání. Své poznatky si zapisujte do studijního deníku. Zamyslete se nad
tím, zda máte ohledně této nauky svědectví, o které byste se mohli s druhými
podělit, až budete na misii. Posilujte svou víru v zásadu pokání tím, že se budete
snažit činit pokání každý den, a zapisujte si své zážitky do studijního deníku.

• Pomocí on-line nástrojů, jako jsou například sociální sítě, zveřejněte video „Jesus
Christ Is the Way“ [„Ježíš Kristus je tou cestou“] (nebo jiné video o Spasiteli a Jeho
Usmíření), aby se na něj mohli druzí podívat. Připojte vysvětlení, proč je toto video
pro vás důležité.
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14

Jan křtí Ježíše

Výuka evangelia Ježíše Krista
(2. část)

Úvod
Evangelium Ježíše Krista obsahuje věčné nauky, zásady, zákony,
smlouvy a obřady, které lidé potřebují, aby se mohli vrátit do
přítomnosti Boha a být oslaveni v celestiálním království. Prvními
zásadami a obřady evangelia jsou víra v Ježíše Krista, pokání, křest
ponořením a dar Ducha Svatého. Misionáři mají důležitou
zodpovědnost zvát druhé, aby se dali pokřtít a přijali dar Ducha

Svatého. Kromě toho, jakmile se Boží děti stanou členy Církve, musí
vytrvat do konce tím, že přijmou i další zásady a obřady a budou
dál věrně dodržovat Boží přikázání. Perspektivní misionáři mají
jasně porozumět těmto naukám a mají být připraveni je jednoduše
vysvětlit a vydat o nich mocné svědectví.

Příprava před výukou
• Prostudujte si Matouše 3:13–17; Jana 3:3–6; 2. Nefiho 31:17–20; a Nauku a smlouvy

20:37.

• Prostudujte si Kažte evangelium mé, strany 62–65.

• Připravte se, že studentům ukážete obrázek Ježíšova křtu.

• Připravte se, že studentům pustíte video „Invitation to Be Baptized: German“
[„Výzva ke křtu: German“] (2:43), The District 2, které je dostupné na stránkách
LDS.org.

Náměty pro výuku
Křest, naše první smlouva
Abyste studentům pomohli rozpoznat zásady týkající se křtu, ukažte jim obrázek Jana,
jak křtí Ježíše, a požádejte je, aby shrnuli, co o křtu Ježíše Krista vědí.

Můžete se rozhodnout zopakovat příběh o Spasitelově křtu tím, že některého studenta
požádáte, aby přečetl Matouše 3:13–17. Poté studenty vyzvěte, aby se obrátili k tomu,
kdo sedí vedle nich, a odpověděli na tuto otázku:

• Jaké důležité pravdy jsou obsaženy v tomto záznamu o Ježíšově křtu?

Napište na tabuli tato slova:

Obřad Smlouva

Vyzvěte jednu polovinu třídy, aby si prostudovala první čtyři odstavce oddílu „Křest,
naše první smlouva“ na straně 62 v příručce Kažte evangelium mé a zaměřila se na to,
jak vysvětlit slovo obřad. Druhou polovinu vyzvěte, aby si prostudovala tentýž oddíl
a zaměřila se na to, jak vysvětlit slovo smlouva.

Poté, co jim poskytnete dostatek času na prostudování, se zeptejte, zda by někdo mohl
slova obřad a smlouva definovat. Poté se zeptejte:

• Jak se slova obřad a smlouva týkají křtu? (Pomozte studentům rozpoznat tuto
pravdu: Obřadem křtu uzavíráme s Bohem posvátnou smlouvu.)

Zaměřte pozornost studentů na čtvrtý odstavec oddílu „Křest, naše první smlouva“
a poté se zeptejte:
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• Když přijímáme obřad křtu, co slibujeme, že budeme dělat? (Když jsme pokřtěni,
uzavíráme posvátnou smlouvu, že na sebe vezmeme jméno Ježíše Krista, že
na Něj budeme vždy pamatovat a že budeme dodržovat Jeho přikázání.
Pokud máte pocit, že studenti potřebují tuto myšlenku ještě více vysvětlit, mohli
byste věnovat několik minut tomu, že s nimi rozeberete Nauku a smlouvy 20:37.)

Abyste členům třídy pomohli lépe pochopit jejich smlouvu křtu, můžete jim ukázat
následující citát staršího Roberta D. Halese z Kvora Dvanácti apoštolů a některého
z nich požádat, aby ho přečetl:

„Při křtu uzavíráme smlouvu s Nebeským Otcem, že jsme ochotni přijít do Jeho
království a zachovávat Jeho přikázání od té doby nadále, i když stále žijeme ve světě.
Z Knihy Mormonovy je nám připomínáno, že náš křest je smlouva ‚státi jako svědkové
Boží [a svědkové Jeho království] za všech dob a ve všech věcech a na všech místech,
kde můžete býti, až do smrti, abyste mohli býti Bohem vykoupeni a počítáni mezi ty

z prvního vzkříšení, abyste mohli míti věčný život‘. [Mosiáš 18:9; zvýraznění přidáno.]

Když rozumíme své smlouvě křtu a daru Ducha Svatého, změní to náš život a navodí to naši naprostou
věrnost království Božímu. Když nám do cesty přijdou pokušení, budeme-li naslouchat, Duch Svatý
nám připomene, že jsme slíbili, že budeme mít na paměti Spasitele a že budeme dodržovat přikázání
Boží.“ („Smlouva křtu: Být v království a z království“, Liahona, leden 2001, 7.)

• Co podle vás znamená navodit „naprostou věrnost království Božímu“?

• V jakém smyslu může křest změnit člověku život?

Vyzvěte studenty, aby si přečetli zbývající odstavce o křtu na stranách 62–63 v příručce
Kažte evangelium mé. Řekněte jim, aby našli a označili si další aspekty nauky o křtu,
které by bylo důležité při výuce zájemců zmínit. Poskytněte jim chvíli na dokončení
této činnosti a poté několik z nich požádejte, aby se podělili o to, co našli. Zatímco
studenti odpovídají, mohli byste jim položit například tyto doplňující otázky:

• Proč by bylo důležité, aby zájemce těmto naukám rozuměl?

• Jaký je vztah mezi smlouvou křtu a zásadami víry v Ježíše Krista a pokání, které
jsme probírali v minulé lekci?

• Proč je ponoření důležitou částí obřadu křtu? (Ponoření symbolizuje smrt, pohřbení
a Vzkříšení Ježíše Krista. Rovněž symbolizuje konec našeho starého života a naše
znovuzrození jakožto Kristova učedníka. [Viz Římanům 6:3–6.])

Vysvětlete, že je důležité, aby se zájemci připravili na křest náležitě a správně.
Požádejte některého studenta, aby přečetl Nauku a smlouvy 20:37. Poté studenty
vyzvěte, aby se obrátili k jinému členovi třídy a diskutovali o těchto otázkách:

Poznámka: Po položení každé otázky udělejte dostatečně dlouhou přestávku, aby studenti mohli
diskutovat o své odpovědi se svým sousedem.

• Jak by vám tento verš mohl pomoci zjistit, kdy je zájemce připraven na křest?
(Pokud je pro studenty obtížné na tuto otázku odpovědět, odkažte je na text
v rámečku s názvem „Před křtem“ na straně 63 v příručce Kažte evangelium mé.)

• Co podle vás znamená přijít „se srdcem zlomeným a s duchem zkroušeným“?

• Jak člověk projevuje, že „[přijal] z Ducha Kristova“?
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Písemné činnosti. Psaní
může být efektivní
nástroj, jak studentům
pomoci přemýšlet
a přemítat o naukách
a zásadách probíraných
ve třídě. Písemné úkoly
mají být srozumitelně
vysvětleny a studenti
mají mít na jejich
vypracování dostatek
času. Jakmile písemnou
činnost dokončí, můžete
dát několika studentům
možnost se o své
odpovědi s ostatními ve
třídě podělit.

Poskytněte studentům chvíli na to, aby si do studijního deníku napsali, jak konkrétně
jim dodržování smlouvy křtu v životě požehnalo nebo žehná. Po uplynutí dostatečné
doby požádejte dva nebo tři z nich, aby se podělili o to, co napsali, s ostatními ve třídě.

Pusťte studentům video „Invitation to Be Baptized: German“ [„Výzva ke křtu:
German“] (2:43). Vyzvěte je, aby se při sledování videa zaměřili na to, jak misionáři učí
Germana o důležitosti křtu.

• Co z toho, co misionáři řekli, pomohlo Germanovi porozumět důležitosti křtu?

• Co dokládá, že German pocítil Ducha Svatého a měl touhu dát se pokřtít?

Rozdělte členy třídy do dvojic a každou dvojici vyzvěte, aby na základě materiálu
uvedeného na stranách 62–63 v příručce Kažte evangelium mé a jedné nebo dvou pasáží
z písem uvedených v rámečku Studium písem na straně 63 připravila čtyř až
pětiminutovou lekci zaměřenou na seznámení zájemce se křtem. Studenti mohou také
použít materiál na straně 8 misionářské brožurky Evangelium Ježíše Krista.

Poté, co jim poskytnete dostatečný čas na přípravu, uspořádejte členy třídy do skupinek
po čtyřech studentech – dvě dvojice v každé skupince. Vyzvěte jednu dvojici v každé
skupince, aby čtyři až pět minut učila ostatní dva studenty o křtu. Řekněte studentům,
kteří budou představovat misionáře, aby si v rámci výuky nalistovali vybrané pasáže
z písem a přečetli je. Až s výukou skončí, vyzvěte je, aby ve skupince mezi sebou
diskutovali o těchto otázkách: Co se jim při výuce podařilo? Jak tato lekce pomohla
těm, kteří byli učeni, porozumět důležitosti křtu? Co by mohli učitelé změnit, aby byla
jejich výuka ještě efektivnější?

Pak studenty vyzvěte, aby si vyměnili role, a umožněte dvojici, která byla učena, aby
učila dvojici druhou. Zajistěte, aby měli dostatek času na to, aby i druhá dvojice získala
ohledně své výuky zpětnou vazbu. Během této činnosti procházejte třídou a sledujte,
jak studenti učí – chvalte je a poskytujte jim doporučení, co by mohli zlepšit.

Poté, co měli všichni studenti příležitost učit, věnujte několik minut tomu, že o této
činnosti budete společně diskutovat jako celá třída. Abyste vyvolali diskusi, položte jim
například tyto otázky:

• Co jste se dozvěděli, když jste učili o této nauce?

• Proč je důležité, abyste se již nyní připravili na to, že budete učit tyto zásady, pravdy
a nauky druhé?

• Co byste mohli udělat již nyní, abyste se lépe připravili na to, až budete učit
evangeliu Ježíše Krista na misii?

Dar Ducha Svatého
Abyste studenty připravili na tuto část lekce, zeptejte se jich, jaký obřad se provádí
krátce poté, co je člověk pokřtěn (konfirmace, díky níž se dotyčný stane členem Církve
a obdrží dar Ducha Svatého). Vyzvěte je, aby se na půl minuty zamysleli nad tím, proč
jsou lidé konfirmováni krátce po svém křtu. Než odpovědí, zvažte možnost přečíst jim
tento citát Proroka Josepha Smitha:

„Mohli byste stejně tak pokřtít pytel písku namísto člověka, pokud to není vykonáno pro
odpuštění hříchů a obdržení Ducha Svatého. Křest vodou je jen polovina křtu, a není
dobrý k ničemu bez druhé poloviny – totiž křtu Duchem Svatým.“ (Učení presidentů
Církve: Joseph Smith [2008], 95.)
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Zeptejte se:

• Proč by mohl být křest považován jen za polovinu křtu, pokud by po něm
nenásledoval křest Duchem Svatým? (Poté, co několik studentů odpoví, byste je
mohli povzbudit, aby se zaměřili na další odpovědi na tuto otázku, které získají
v průběhu lekce.)

Vysvětlete studentům, že jistý židovský vedoucí představitel jménem Nikodém přišel
jednou v noci tajně za Ježíšem Nazaretským, aby Mu položil několik otázek. Požádejte
některého z nich, aby přečetl Jana 3:3, a zeptejte se:

• Co Spasitelova slova v Janovi 3:3 naznačují ohledně toho, co je zapotřebí ke vstupu
do Božího království?

Přečtěte studentům Jana 3:4–6 a zeptejte se:

• Které Nikodémovy otázky naznačují, že neporozuměl tomu, čemu ho Spasitel ve
verši 3 učil?

• Jak Ježíš na Nikodémovy otázky odpověděl? (Učil Nikodéma základní nauce
evangelia: Abychom mohli vstoupit do Božího království, musíme se narodit
z vody a z Ducha. Učil, že „znovu [se] zroditi“ znamená znovuzrodit se duchovně,
nikoli fyzicky.)

Na tabuli napište:

Znovuzrodit se

Zrodit se z vody

Zrodit se z Ducha

Poté se zeptejte:

• Co znamená zrodit se z vody? (Znamená to být pokřtěn ponořením.)

• Co znamená zrodit se z Ducha? (Znamená to obdržet dar Ducha Svatého.
Vysvětlete, že v anglickém vydání Bible SPD je v poznámce pod čarou u Jana 3:5
vysvětleno, že toto se týká křtu Duchem Svatým.)

• Proč se podle vás při popisu toho, co se s námi musí stát duchovně, používá slovo
narodit se nebo zrodit se? Jaké aspekty fyzického narození lze přirovnat k našemu
duchovnímu znovuzrození? (Je-li to potřeba, zvažte možnost přečíst Mojžíše
6:58–59, abyste pomohli na tuto otázku odpovědět.)

Požádejte několik studentů, aby se střídali při čtení odstavců v oddíle „Dar Ducha
Svatého“ na straně 64 v příručce Kažte evangelium mé. Vyzvěte ostatní, aby text
sledovali a zaměřili se na požehnání, která dar Ducha Svatého doprovázejí.

Zeptejte se členů třídy:

• Jaká požehnání doprovázejí dar Ducha Svatého? (Jedna z nauk, které by měli
studenti rozpoznat, zní takto: Dar Ducha Svatého může mít posvěcující
a očišťující vliv na ty, kteří ho přijímají.)

Abyste studentům pomohli lépe porozumět této nauce, vyzvěte je, aby si prostudovali
jednu nebo dvě pasáže z písem uvedené pod nadpisem „Požehnání a vliv Ducha
Svatého“ v rámečku Studium písem na straně 64 v příručce Kažte evangelium mé.
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Přemítání. Když
studentům poskytujete
čas na to, aby během
výuky přemítali,
povzbuzujete je tím
k tomu, aby se učili skrze
Ducha. Jedním z úkolů
Ducha je ukazovat nám
„všechny věci, které
[máme] činiti“. (2. Nefi
32:5.) Ty nejefektivnější
lekce většinou zahrnují
určitý čas na to, aby se
studenti zamysleli nad
pravdami, kterým se učí.

Vybídněte je, aby si přitom v písmech zvýraznili některá požehnání, která z přijetí daru
Ducha Svatého vyplývají. Poté se zeptejte:

• Proč je důležité, aby člověk po svém křtu obdržel Ducha Svatého?

Položte studentům níže uvedenou otázku, ale než odpovědí, poskytněte jim chvíli na
to, aby o své odpovědi mohli přemítat. Jakmile měli dostatek času na přemítání,
požádejte několik z nich, aby odpověděli a podělili se s ostatními ve třídě o své
zkušenosti.

• Jaká požehnání jste díky daru Ducha Svatého již obdrželi?

Rozdělte členy třídy do dvojic. Požádejte je, aby si pomocí informací uvedených
v příručce Kažte evangelium mé (nebo v oddíle s názvem „Proč potřebuji přijmout
Ducha Svatého?“ na stranách 8–10 v misionářské brožurce Evangelium Ježíše Krista)
připravili čtyř až pětiminutovou lekci o daru Ducha Svatého. Připomeňte jim, aby do
lekce zahrnuli i jednu nebo dvě pasáže z písem uvedené v rámečku Studium písem na
straně 64 v příručce Kažte evangelium mé.

Poté, co jim poskytnete dostatečný čas na přípravu, uspořádejte členy třídy do skupinek
po čtyřech studentech – dvě dvojice v každé skupince. Požádejte vždy jednu dvojici,
aby učila ostatní dva studenty. Zatímco se studenti vzájemně učí, procházejte třídou
a sledujte je – chvalte je a poskytujte jim doporučení, co by mohli zlepšit. Až s výukou
skončí, vyzvěte je, aby ve skupince mezi sebou diskutovali o těchto otázkách: Co se jim
při výuce podařilo? Co mohli učitelé udělat jinak, aby byla jejich výuka ještě
efektivnější? Jak tato lekce pomohla těm, kteří byli učeni, porozumět daru Ducha
Svatého?

Pak studenty v každé skupince vyzvěte, aby si vyměnili role, a umožněte dvojici, která
byla učena, aby učila dvojici druhou. Zajistěte, aby měli dostatek času na to, aby
i druhá dvojice získala ohledně své výuky zpětnou vazbu.

Poté, co měly všechny dvojice příležitost učit, věnujte několik minut zhodnocení této
činnosti tím, že položíte například tyto otázky:

• Co jste se dozvěděli, když jste učili o této nauce?

• Co byste na základě této zkušenosti mohli ve své misionářské výuce zlepšit?

Vytrvejte do konce
Na tabuli nakreslete jednoduchý obrázek brány s cestou, která leží za ní:

Požádejte některého studenta, aby přečetl 2. Nefiho 31:17. Poté se členů třídy zeptejte:

• Co je podle Nefiho branou vedoucí k věčnému životu?

Požádejte jiného studenta, aby přečetl 2. Nefiho 31:18–20, a vyzvěte členy třídy, aby
text sledovali a věnovali pozornost tomu, co musíme dělat poté, co jsme pokřtěni.
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• Co se podle Nefiových slov nachází za branou? (Těsná a úzká cesta vedoucí
k věčnému životu.)

• Co podle Nefiho musí člověk po svém křtu dělat, aby mohl obdržet věčný život?

• Jaký vztah je mezi vytrváním do konce a následováním Spasitelova příkladu?

Vyzvěte studenty, aby si přečetli oddíl s názvem „Vytrvejte do konce“ na stranách
64–65 v příručce Kažte evangelium mé. Vybídněte je, aby se zaměřili na to, co můžeme
dělat, abychom vytrvali do konce. Poté se zeptejte:

• Proč je důležité, abychom vytrvali do konce? (Studenti by měli rozpoznat tuto
zásadu: Když se budeme upřímně snažit vytrvat do konce, budeme způsobilí
obdržet věčný život.)

• Jak vám následování Spasitelova příkladu pomůže vytrvat do konce?

Zakončete lekci tím, že vydáte svědectví o tom, jak je evangelium Ježíše Krista důležité
– zvláště křest, dar Ducha Svatého a vytrvání do konce.

Výzvy k činu
Zvažte možnost studenty vyzvat, aby prohloubili své porozumění evangeliu Ježíše
Krista tím, že během následujícího týdne splní jeden nebo více těchto úkolů:

• Procvičte si, jak byste vysvětlili požadavky pro křest uvedené v Nauce a smlouvách
20:37. Do studijního deníku si několika větami napište, co nyní děláte, abyste žili
podle smlouvy křtu vysvětlené v tomto verši.

• Přečtěte si pasáže týkající se daru Ducha Svatého, které jsou uvedeny v rámečku
Studium písem na straně 64 v příručce Kažte evangelium mé. Také si přečtěte heslo
s názvem „Duch Svatý“ v Průvodci k písmům. Označte si v písmech verše, které
byste chtěli použít, když někoho učíte o daru Ducha Svatého, nebo si tyto verše
napište do studijního deníku.

• Učte, osobně nebo on-line, některého člena své rodiny nebo některého z přátel
(nejlépe někoho, kdo není členem Církve nebo je méně aktivní) zásadám
z „Lekce 3: Evangelium Ježíše Krista“. V rámci výuky se podělte o své svědectví
týkající se těchto zásad.
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15 Chrámová práce a práce na
rodinné historii

Úvod
Perspektivní misionáři a misionáři na plný úvazek mohou nést dílo
spasení kupředu tím, že se seznámí s chrámovou prací a s prací na
rodinné historii a poté druhým pomáhají pociťovat Ducha, který
tuto práci doprovází. Rodinná historie může být mocným
prostředkem pro nacházení těch, které lze učit, a pro posilování víry

nově obrácených a méně aktivních členů. Zapojení se do práce na
rodinné historii obrací srdce lidí k jejich předkům a k Pánu. Rodinná
historie je nástroj, který mohou misionáři používat k tomu, aby
zvali druhé, aby přišli ke Kristu a obdrželi obřady spasení.

Příprava před výukou
• Prostudujte si Nauku a smlouvy 109:22–23; 110:13–16; 138:29–35; a Joseph

Smith–Životopis 1:38–39.

• Prostudujte si Kažte evangelium mé, strany 84–85 a 163–165.

• Připravte se, že studentům pustíte video „The Time Is Now“ [„Nyní je ten pravý
čas“] (3:20), které je dostupné na stránkách LDS.org.

• Připravte se, že studentům pustíte video „Family History and Missionary Work –
Finding“ [„Rodinná historie a misionářská práce – nacházení“] (3:53), které je
dostupné na stránkách LDS.org.

• Připravte se, že studentům pustíte video „Family History and Missionary Work –
Activation“ [„Rodinná historie a misionářská práce – aktivizace“] (3:05), které je
dostupné na stránkách LDS.org.

• Připravte si výtisk vějířového přehledu rodokmenu ze stránek FamilySearch.org.

• Seznamte se se základními vyhledávacími nástroji na stránkách FamilySearch.org
nebo pozvěte konzultanta rodinné historie sboru či odbočky, aby během lekce
studentům tyto nástroje představil.

• Připravte se, že studentům ukážete obrázek některého chrámu, který se nachází
poblíž.

• Připravte si pro každého studenta výtisk nevyplněného přehledu rodokmenu čtyř
generací (nachází se na konci lekce).

Náměty pro výuku
Důležitost chrámového obdarování
Ukažte studentům obrázek chrámu, který se nachází poblíž, a poté přečtěte tento citát
presidenta Howarda W. Huntera:

„Připravujme každého misionáře, aby šel do chrámu způsobile a aby pro něj tento
zážitek byl ještě významnější událostí než obdržení povolání na misii.“ („Follow the Son
of God“, Ensign, Nov. 1994, 88.)

Pro zdůraznění můžete tento citát přečíst znovu a poté se studentů zeptejte:
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• V jakém smyslu může být návštěva chrámu „významnější událostí“ než přijetí
povolání na misii? (Možné odpovědi: misie je dočasná, zatímco smlouvy uzavírané
v chrámu jsou věčné; chrámová požehnání přinášejí způsobilým misionářům moc.)

Požádejte některého studenta, aby přečetl první odstavec oddílu s názvem „Chrámy
a rodinná historie“ na straně 85 v příručce Kažte evangelium mé. Poté se zeptejte:

• Jaká požehnání můžeme v chrámu obdržet?

• Jak by tato požehnání mohla pomoci tomu, kdo se snaží přijít ke Kristu?

Aby studenti rozuměli tomu, jak jsou misionáři požehnáni návštěvou chrámu ještě
před nastoupením na svou službu, vyzvěte je, aby si nalistovali Nauku a smlouvy
109:22–23, a vysvětlete, že tyto verše jsou součástí zasvěcovací modlitby chrámu
Kirtland. Požádejte některého studenta, aby tyto verše přečetl, a vyzvěte členy třídy,
aby text sledovali a vyhledali chrámová požehnání, která služebníci Páně získávají.
Pomozte jim rozpoznat zásadu obsaženou v těchto verších tím, že se jich zeptáte:

• Jak vám tyto verše pomáhají pochopit, proč je tak důležité, aby misionáři před svým
odchodem na misii obdrželi chrámová požehnání? (Odpovědi studentů by bylo
možné shrnout do této zásady: Získání chrámových požehnání umožňuje
misionářům vyjít do světa s božskou pomocí a mocí. Zvažte možnost napsat
tuto zásadu na tabuli.)

Ukažte tento citát staršího Jeffreyho R. Hollanda z Kvora Dvanácti apoštolů
a požádejte některého studenta, aby ho přečetl:

„Je nesmírně důležité, abyste pochopili, že vstoupit do chrámu pro vlastní obdarování
… [je] nedílnou součástí vaší přípravy na misii. … [Měli byste] porozumět významu
oněch chrámových smluv [a] neoddělitelné spojitosti mezi vaším obdarováním v chrámu
a vaším úspěchem na misii. Vskutku i samotné slovo obdarování vyjadřuje podstatu oné
zcela zásadní spojitosti. Obdarování je dar. …

Vy víte, že toto dílo nemůžete vykonávat sami. Musíme mít nebeskou pomoc, musíme mít dary Boží.
… Toto dílo je tak závažné a odpor protivníka vůči němu je tak velký, že potřebujeme každou božskou
moc, aby podpořila naše úsilí a nesla Církev vytrvale kupředu.“ („Keeping Covenants: A Message for
Those Who Will Serve a Mission“, New Era, Jan. 2012, 3–4.)

Zeptejte se:

• Jak slova staršího Hollanda podporují to, co je obsaženo v Nauce a smlouvách
109:22–23?

Vysvětlete, že před přijetím chrámového obdarování musí způsobilí členové nejprve
získat chrámové doporučení od svých místních vedoucích kněžství. Poté studentům
ukažte tento citát a požádejte některého z nich, aby ho přečetl:

„Chrámové doporučení označuje, že jste byli shledáni způsobilými na základě pohovoru se členem
biskupstva nebo s presidentem odbočky a také na základě pohovoru se členem předsednictva kůlu
nebo misie. Pohovory pro chrámové doporučení jsou pro nás příležitostí zkoumat svou způsobilost.
Vedoucí kněžství se nás budou při každém z těchto pohovorů ptát na naše chování a víru. Tyto
pohovory pokládají za soukromé a důvěrné. …

Níže jsou uvedena některá témata, na která se vás budou vaši vedoucí kněžství ptát:

1. Vaše svědectví o Nebeském Otci, Ježíši Kristu a Duchu Svatém.

2. Zda podporujete presidenta Církve.
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3. Zda žijete podle zákona cudnosti, platíte desátek, jste čestní vůči ostatním a dodržujete Slovo
moudrosti.

4. Zda se snažíte chodit na shromáždění, dodržovat smlouvy, které jste uzavřeli, a udržovat svůj
život v souladu s přikázáními evangelia.“ („Being Worthy to Enter the Temple“, Ensign,
Aug. 2010, 8–9; nebo Liahona, Aug. 2010, 12–13.)

• Jak vám tyto požadavky na způsobilost pomáhají porozumět posvátné povaze
chrámu a vašeho misionářského povolání?

• O jaké zážitky či zkušenosti (nejsou-li příliš posvátné či osobní), které vám
pomohly pochopit a pocítit důležitost chrámu a práce, která se tam vykonává, se
můžete podělit?

Vyzvěte studenty, aby se zamysleli nad tím, co budou muset udělat, aby byli hodni
získat chrámové doporučení.

Poznámka: Povzbuďte je, aby získali chrámové doporučení a byli toho hodni. Mohli byste jim navrhnout,
aby se připravovali na misii tím, že budou navštěvovat chrám tak často, jak jim to okolnosti umožňují, aby
tam vykonávali práci za své vlastní předky i za předky jiných.

Než pokročíte s lekcí dál, mohli byste studentům zdůraznit, že jako misionáři by měli
dělat vše, co je v jejich silách, aby povzbuzovali nově obrácené k přípravě na vstup do
chrámu. Je pravděpodobnější, že nově obrácení, kteří navštěvují chrám, aby tam
vykonávali zástupné křty za své předky, zůstanou aktivní a později půjdou do chrámu,
aby obdrželi vlastní chrámové obdarování a byli zpečetěni. Zakončete tuto část lekce
tím, že vydáte svědectví o chrámu a o duchovní síle, kterou získáváte, když v chrámu
uctíváte Boha.

Boží plán na vykoupení mrtvých
Připomeňte studentům, že Ježíš Kristus po své smrti navštívil duchovní svět. (Viz
1. Petrova 3:18–20; 4:6.) Poté je vyzvěte, aby si nalistovali Nauku a smlouvy 138:29–35.
Vysvětlete, že tento oddíl obsahuje záznam vidění duchovního světa, které obdržel
president Joseph F. Smith. Požádejte několik studentů, aby se při čtení těchto veršů
střídali. Poté se zeptejte:

• Jak Spasitel zorganizoval kázání evangelia mrtvým v duchovním světě?

• Jak nám verše 33–35 pomáhají porozumět tomu, jakými prostředky mohou ti, kteří
přijmou evangelium v duchovním světě, obdržet obřady spasení? (Za ty, kteří
přijmou poselství evangelia, mohou být spásné obřady vykonány zástupně.)

Požádejte několik studentů, aby se střídali při čtení posledních dvou odstavců oddílu
„Chrámy a rodinná historie“ na straně 85 v příručce Kažte evangelium mé. Poté se
zeptejte:

• Jak Pánův plán pamatuje na ty, kteří umírají, aniž by obdrželi nezbytné obřady
evangelia? (Žijící mohou vykonat spásné obřady za ty, kteří již zemřeli.)

Poslání Eliáše
Vysvětlete, že Eliáš byl starozákonní prorok, který žil přibližně 900 let př. Kr. Prorok
Malachiáš prorokoval, že Eliáš se vrátí na zemi (viz Malachiáš 4:5–6), a Moroni, když se
v roce 1823 zjevil Josephu Smithovi, znovu potvrdil, že se Eliáš vrátí. Požádejte
některého studenta, aby přečetl Joseph Smith–Životopis 1:38–39, a vyzvěte členy třídy,
aby text sledovali a věnovali pozornost tomu, čemu Moroni ohledně Eliáše učil.
Zeptejte se:
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Ukazujte studentům
citáty. Kdykoli je to
možné, je dobré ukázat
citát, který chcete nechat
přečíst. Když studenti
určitý citát zároveň vidí
i slyší, často lépe
porozumějí tomu, o čem
se v něm učí. Ukázání
a přečtení citátů nahlas
může také pomoci
studentům s postižením
lépe porozumět
probíranému materiálu.

• Co se Joseph Smith o Eliášovi dozvěděl? (Ačkoli mohou studenti použít různá
slova, měli by porozumět tomu, že Eliáš se měl vrátit na zemi před Druhým
příchodem Ježíše Krista, aby obrátil srdce dětí k otcům.)

• Co to znamená, že srdce dětí se obrátí k otcům? (Jednotlivci se začnou zajímat
o věčné blaho své minulé, stávající i budoucí rodiny. Tento zájem je součástí toho,
co lidi motivuje, aby vyhledávali záznamy o svých zemřelých příbuzných a aby za
ně vykonávali zástupné obřady.)

Vysvětlete studentům, že jeden týden po zasvěcení chrámu Kirtland v roce 1836 došlo
k mimořádným událostem, které jsou zaznamenány v Nauce a smlouvách 110.
Požádejte některého studenta, aby přečetl Nauku a smlouvy 110:13–16, a vyzvěte členy
třídy, aby text sledovali a věnovali pozornost tomu, co Eliáš na zemi znovuzřídil.
Zeptejte se:

• Jaké klíče Eliáš znovuzřídil a předal Josephu Smithovi? (Je-li to potřeba, vybídněte
studenty, aby se podívali do Nauky a smluv 110:16, a pomozte jim porozumět
tomu, že Eliáš znovuzřídil pečeticí klíče kněžství.)

Abyste jim pomohli pochopit, jak pečeticí klíče kněžství žehnají rodinám, požádejte
některého z nich, aby přečetl první odstavec oddílu s názvem „Věčné manželství“ na
straně 84 v příručce Kažte evangelium mé. Poté se zeptejte:

• Co je podle tohoto odstavce účelem pečeticích klíčů, které na zemi znovuzřídil
Eliáš? (Studenti mohou použít různá slova, ale v jejich odpovědích by měla zaznít
tato nauka: Skrze pečeticí klíče kněžství lze v chrámu vykonávat posvátné
obřady, které spojují rodiny na věčnost.)

• Jak tyto klíče žehnají vám, vaší rodině, příbuzným nebo přátelům?

Na tabuli napište „Duch Eliášův“. Ukažte následující citáty a požádejte několik
studentů, aby je přečetli:

President Russell M. Nelson z Kvora Dvanácti apoštolů definoval ducha Eliášova jako
„projev Ducha Svatého, který svědčí o božské podstatě rodiny“. („A New Harvest
Time“, Ensign, May 1998, 34.)

Starší David A. Bednar z Kvora Dvanácti apoštolů nabídl dodatečný náhled na to, jak
duch Eliášův ovlivňuje jednotlivce: „Toto specifické působení Ducha Svatého vede lidi
k tomu, aby vyhledávali své předky a rodinné příslušníky, ty minulé i současné, aby
dokumentovali jejich život a aby na ně s láskou mysleli.

Duch Eliášův působí na lidi v Církvi i mimo ni. Jako členové Kristovy znovuzřízené Církve
ale máme smluvní zodpovědnost vyhledávat své předky a zajišťovat pro ně spásné obřady
evangelia. …

A proto bádáme v rodinné historii, stavíme chrámy a vykonáváme zástupné obřady. Proto byl Eliáš
poslán znovuzřídit pečeticí pravomoc, která svazuje na zemi i v nebi.“ („Srdce dětí se obrátí“,
Liahona, listopad 2011, 25.)

Pomozte studentům rozpoznat a lépe pochopit nauky, kterým učili president Nelson
a starší Bednar, tím, že se jich zeptáte:

• Co znamená, když mluvíme o „duchu Eliášově“?
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• Jak může Duch Svatý ovlivnit naše pocity vůči rodině? (Duch Eliášův, což je
specifický vliv Ducha Svatého, vydává svědectví o božské povaze rodiny
a pomáhá nám s láskou myslet na naše rodinné příslušníky – ať již minulé,
tak i současné. Také nám vštěpuje touhu zajistit pro naše předky spásné obřady.)

• Pocítili jste někdy, že se vaše srdce nějakým způsobem obrátilo k vašim předkům?
Pokud ano, co jste byli inspirováni udělat? (Je-li to nutné, připomeňte studentům
dřívější lekce v tomto kurzu ohledně toho, jak s námi Duch Svatý komunikuje.)

Zapojujte se do práce na rodinné historii
Poznámka: Při výuce této části lekce budete potřebovat 1) vyplněný rodokmen čtyř generací, vějířový

přehled vytištěný ze stránek FamilySearch.org nebo oba tyto formuláře, které budete moci studentům
ukázat, 2) nevyplněný přehled rodokmenu, který dáte každému studentovi a 3) příběh o některém vašem
předkovi, o který se se členy třídy podělíte.

Ukažte studentům vyplněný rodokmen čtyř generací nebo vějířový přehled vytištěný
ze stránek FamilySearch.org. Požádejte je, aby vysvětlili, jaké informace tyto
dokumenty obsahují.

Rozdejte každému z nich nevyplněný přehledu rodokmenu. Dejte jim chvíli na to, aby
se s přehledem rodokmenu seznámili a napsali do něho, podle svých nejlepších
schopností, jména svých předků.

Zeptejte se jich:

• Kde byste mohli získat informace potřebné pro vyplnění přehledu svého
rodokmenu nebo vějířového přehledu? (Připomeňte studentům, že nejprve mají
požádat o pomoc rodiče, prarodiče či jiné členy rodiny. Důležitými pomocníky při
bádání v rodinné historii mohou být také konzultanti rodinné historie sboru či
odbočky. Dále by měli studenti vědět o církevních stránkách pro bádání v rodinné
historii – FamilySearch.org.)

Zeptejte se, zda by se některý student nechtěl podělit o své zkušenosti s používáním
stránek FamilySearch při bádání po předcích. Pokud dosud stránky FamilySearch
nepoužívali, poskytněte jim stručný přehled toho, co na nich mohou najít. Také byste
mohli ukázat stránky FamilySearch.org na počítači a vyhledat jméno zesnulého předka
některého ze studentů. Zdůrazněte, že stránky FamilySearch jsou nástrojem, který nám
pomáhá nacházet předky a připravovat jejich údaje k předložení do chrámu, aby za ně
byly vykonány zástupné obřady.

Poznámka: Pokud nejste zvyklí se stránkami FamilySearch pracovat, mohli byste pozvat konzultanta
rodinné historie sboru či odbočky, aby předvedl, jak tyto stránky používat.

Vysvětlete studentům, že další možností, jak pracovat na rodinné historii, je
shromažďovat příběhy o svých předcích a rodinných příslušnících. Příběhy z rodinné
historie nám mohou pomoci pocítit ducha Eliášova a prohloubit naši lásku a vděčnost
vůči členům rodiny, kteří nás předešli. Zvažte možnost podělit se o krátký příběh
o některém svém předkovi. Poté se zeptejte:

• Jak mohou příběhy z rodinné historie ovlivnit to, jaké pocity vůči členům své rodiny
chováte?

• Jak vám pomáhají lépe porozumět tomu, kdo jste a kým se můžete stát?

Pusťte studentům video „The Time Is Now“ [„Nyní je ten pravý čas“] (3:20).
Vyzvěte studenty, aby se při sledování diskuse se starším Davidem A. Bednarem
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Sdílení zkušeností
a zážitků. Když se
studenti dělí o osobní
zážitky a zkušenosti,
Duch Svatý často
dosvědčuje pravdivost
toho, čemu se ze
zkušenosti naučili.
Dalším přínosem
plynoucím ze sdílení
zkušeností a zážitků je
to, že když studenti slyší
své vrstevníky uplatňovat
nauky a zásady evangelia
v osobním životě, často
to posiluje jejich osobní
motivaci.

z Kvora Dvanácti apoštolů zamysleli nad důvody, proč již začali nebo by mohli začít
pracovat na rodinné historii.

• Čemu jste se naučili o práci na rodinné historii od staršího Bednara a mladých
členů v tomto videu?

• Co tito mladí lidé pociťovali, když se zapojili do práce na rodinné historii?

Řekněte studentům, že starší Bednar dal mladým členům, kteří se zapojí do chrámové
práce a do práce na rodinné historii, určitý slib. Ukažte jim tento citát a požádejte
některého studenta, aby ho přečetl:

„Když tuto výzvu [zapojit se do práce na rodinné historie a vykonávat zástupné křty za
své předky] s vírou přijmete, vaše srdce se obrátí k otcům. Zaslíbení daná Abrahamovi,
Izákovi a Jákobovi vám budou vštípena do srdce. Vaše patriarchální požehnání, společně
s uvedením vaší rodové linie, vás spojí s těmito otci a bude mít pro vás větší význam.
Vzroste vaše láska k vašim předkům a vděčnost za ně. Vaše svědectví o Spasiteli

a obrácení k Němu bude hluboké a trvalé. A slibuji vám, že budete ochraňováni před stále silnějším
vlivem protivníka. Když se budete s láskou účastnit této svaté práce, budete ochraňováni v mládí i po
celý život.“ („Srdce dětí se obrátí“, Liahona, listopad 2011, 26–27.)

Zeptejte se studentů:

• Jaká požehnání zmíněná starším Bednarem byste chtěli obdržet a proč? (Odpovědi
mohou zahrnovat tuto zásadu: Zapojení se do práce na rodinné historii posiluje
naše obrácení se ke Spasiteli a přináší nám duchovní ochranu před vlivy
protivníka.)

Pomoci studentům podělit se o osobní zážitky týkající se práce na rodinné historii
můžete tím, že jim položíte například tyto otázky:

• Zažili jste jedno nebo více těchto slíbených požehnání ve svém životě?

• Našli jste vy nebo někdo z vaší rodiny jméno předka a pak jste šli do chrámu,
abyste se za tohoto předka dali v zastoupení pokřtít? V čem se tento zážitek lišil od
případu, kdy jste byli pokřtěni za někoho, kdo nebyl vaším příbuzným?

• Pokud žádný student takovýto zážitek neměl, zvažte možnost se zeptat: Jak jste
zakusili tato slíbená požehnání, když jste vykonávali křty za mrtvé?

Pokud si během diskuse ve třídě všimnete jednoho nebo více studentů, kteří pracovali
na rodinné historii a mají k ní silný vztah, mohli byste se jich zeptat, co by poradili
svým vrstevníkům, kteří dosud na rodinné historii pracovat nezačali.

Používejte rodinnou historii k tomu, abyste zvali druhé, aby přišli ke Kristu
Řekněte studentům, že vyhledávání informací o rodinné historii se v současném světě
stalo populární činností. Požádejte některého studenta, aby přečetl tento citát
presidenta Gordona B. Hinckleyho:

„Po celém světě jsou miliony lidí, kteří pracují na záznamech rodinné historie. Proč? Proč
to dělají? Jsem přesvědčen, že je to díky tomu, že se jich dotkl duch této práce – to,
čemu říkáme duch Eliášův. Obrací srdce dětí k jejich otcům. Většina z těchto lidí v tomto
nevidí žádný opravdový záměr, vyjma snad velké a motivující zvědavosti.

V tomto nesmírném vynakládání času a peněz ale určitý záměr být musí. Tímto
záměrem, o němž vydáváme posvátné svědectví, je vyhledat generace zemřelých, aby za ně mohly být
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vykonány obřady pro jejich věčné a nekonečné požehnání a pokrok.“ („A Century of Family History
Service“, Ensign, Mar. 1995, 62.)

Zeptejte se:

• Jak by mohli misionáři využít tohoto rostoucího celosvětového zájmu o rodinnou
historii k tomu, aby druhé seznámili s evangeliem?

Požádejte studenty, aby přečetli první tři odstavce a poslední odstavec oddílu s názvem
„Rodinná historie“ na stranách 163–165 v příručce Kažte evangelium mé. Vyzvěte je, aby
se zaměřili na to, proč je povídání si s nečleny o rodinné historii přirozeným
a nezastrašujícím způsobem, jak mohou misionáři s někým navázat rozhovor. Po
přečtení těchto odstavců se zeptejte:

• Jak mohou být pro misionáře rozhovory s druhými o práci na rodinné historii
efektivním nástrojem pro nacházení těch, které by mohli učit? (Studenti by měli
porozumět tomu, že rodinná historie je mocný zdroj, který lze používat při
nacházení těch, které Pán připravuje k přijetí evangelia.)

Poté, co odpovědí, jim pusťte video „Family History and Missionary Work –
Finding“ [„Rodinná historie a misionářská práce – nacházení“] (3:53). Vyzvěte je, aby
se při sledování zamysleli nad tím, jak by mohli použít téma rodinné historie pro
navázání rozhovoru s druhými.

Po zhlédnutí videa se zeptejte:

• Jak misionáři v tomto videu navázali rozhovor s druhými o práci na rodinné
historii?

• Jaký vliv měly rozhovory o práci na rodinné historii na potenciální zájemce?

Řekněte studentům, že si nyní procvičí, jak pomocí přehledu rodokmenu někoho
pozvat, aby se dozvěděl více o Církvi. (Nebo byste mohli studenty vyzvat, aby se
zamysleli nad tím, jak by k navázání rozhovoru o evangeliu mohli použít nějaký příběh
o svém předkovi.) Abyste studentům pomohli tento úkol úspěšně splnit, zeptejte se
jich na jejich nápady, jak mohou použít přehled rodokmenu (nebo příběh o jejich
předkovi) k navázání rozhovoru o práci na rodinné historii a jak se tento rozhovor
může stočit k poselství o znovuzřízeném evangeliu Ježíše Krista. Zatímco odpovídají,
pište jejich odpovědi na tabuli.

Použijte několik jejich nápadů a předveďte jim, jak použít přehled rodokmenu k tomu,
abyste s někým navázali rozhovor o evangeliu. Poté přidělte každému studentovi do
dvojice některého dalšího člena třídy a vyzvěte je, aby si totéž procvičili mezi sebou.
Poté, co měl každý z nich možnost učit jiného člena třídy, položte několik doplňujících
otázek, jako například:

• Co se vám podle vašeho názoru při této činnosti podařilo?

• Co byste chtěli udělat lépe?

Pokud vám to čas umožňuje, vysvětlete studentům, že v mnohých oblastech, kde
budou sloužit, jsou misionáři žádáni, aby pomáhali posilovat víru a oddanost méně
aktivních členů Církve. Rodinná historie může být cenným nástrojem, jak méně
aktivním členům pomoci pociťovat Ducha Svatého a přijít ke Kristu. Poté členům třídy
pusťte video „Family History and Missionary Work – Activation“ [„Rodinná historie
a misionářská práce – aktivizace“] (3:05) a vyzvěte je, aby se zaměřili na to, jak lze práci
na rodinné historii použít při aktivizování méně aktivních členů.
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Po zhlédnutí videa se zeptejte:

• Jak by mohl rozhovor o práci na rodinné historii a o nauce o věčných rodinách
pomoci posílit víru méně aktivních členů?

Poskytněte studentům chvíli na přemýšlení o tom, jak mohou již nyní a později jako
misionáři využívat práci na rodinné historii jako nástroj k tomu, aby zvali druhé, aby
přišli ke Kristu. (Podle nabádání Ducha byste mohli několik studentů vyzvat, aby se
o své nápady podělili s ostatními ve třídě.) Na závěr vydejte svědectví o zásadách
probíraných v této lekci.

Výzvy k činu
Vyzvěte studenty, aby se zapojili do práce na spasení tím, že splní jeden nebo více
těchto úkolů:

• Založte si účet LDS Account, abyste získali přístup na stránky FamilySearch.org. Je-
li to možné, vytvořte si a vytiskněte přehled rodokmenu čtyř generací nebo vějířový
přehled s údaji o vaší rodině.

• Ukažte přehled rodokmenu čtyř generací některému ze svých přátel nebo
sousedovi a vyzvěte je, aby se více dozvěděli o rodinné historii. Stanovte si datum,
kdy některého ze svých přátel vezmete za konzultantem rodinné historie nebo do
střediska rodinné historie.

• Pomocí stránek FamilySearch.org najděte jednoho nebo více svých předků, kteří
potřebují, aby za ně někdo vykonal chrámové obřady. Je-li to možné, připravte
informace pro vykonání chrámové práce za tyto předky a vykonejte za ně křest
a konfirmaci.
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