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Morální odvaha

Jedním z účelů smrtelnosti je dokázat Bohu, že 
budeme dodržovat Jeho přikázání i v době, kdy to 
vyžaduje odvahu. Touto zkouškou jsme prošli již 

v duchovním světě. Třetina nebeských zástupů se však 
vzbouřila proti návrhu, aby byli zkoušeni ve smrtelnosti, 
kde existuje riziko, že neuspějí.

Před narozením jsme znali Boha Otce a Jeho Syna, 
Ježíše Krista, osobně. Viděli jsme Je a naslouchali jsme 
Jim, když nás vyučovali a povzbuzovali. Naše mysl  
a vzpomínky jsou nyní zahaleny závojem. Satan, otec 
lží, je ve výhodě, protože my musíme pohlížet na to, 
kým skutečně jsme, očima víry, zatímco naše těla nás 
vystavují tělesným pokušením a fyzickým slabostem.

K tomu, abychom v tomto životě získali odvahu,  
máme k dispozici velkou pomoc. Největší pomocí je 
Umíření Ježíše Krista. Díky tomu, co Ježíš vykonal, 
mohou být naše hříchy smyty ve vodách křtu. Toto po-
žehnání můžeme obnovovat, když s vírou a s kajícným 
srdcem přijímáme svátost.

Další pomocí jsou dary duchovní. Při narození zís-
káváme Ducha Kristova. To nám dává moc poznat, zda 
rozhodnutí, jež leží před námi, povedou k věčnému 
životu. Jistým průvodcem jsou i písma, když je čteme 
ve společenství Ducha Svatého. 

Duch Svatý nám v modlitbě umožňuje vyjadřovat dí-
ky a žádat o pomoc s takovou jasností a důvěrou, jakým 

jsme se těšili u Nebeského Otce a jaké budeme mít, až 
se k Němu vrátíme. Takováto komunikace s Bohem 
nám pomáhá vyhánět ze srdce strach, neboť posiluje 
naši víru a lásku k Nebeskému Otci a k Ježíši Kristu.

Svaté kněžství nám dodává odvahu při službě. Skrze 
jeho obřady získáváme moc sloužit Božím dětem a odo-
lávat vlivům zla. Když nás Pán povolává ke službě, dává 
nám tento slib: „A kdokoli vás přijme, tam budu já také, 
neboť půjdu před tváří vaší. Já budu na pravici vaší a na 
levici vaší a Duch můj bude v srdci vašem a andělé moji 
kolem vás, aby vás podpírali.“ (NaS 84:88.)

Prorok Joseph Smith měl za své služby důvod k oba-
vám. Bůh mu však dodal odvahu prostřednictvím ujištění, 
jež plyne z Mistrova příkladu:

„A jestliže bys byl uvržen do jámy nebo do rukou 
vražedníků a byl by nad tebou vynesen rozsudek smrti; 
jestliže budeš uvržen do hlubiny; jestliže se vzdouvající 
vlny spiknou proti tobě; jestliže se prudké větry stanou 
nepřítelem tvým; jestliže nebesa shromáždí temnotu  
a všechny prvky se spolčí, aby zatarasily cestu; a nade 
vše, jestliže by samotný jícen pekla rozevřel chřtán do-
kořán proti tobě, věz, synu můj, že všechny tyto věci ti 
dají zkušenosti a budou pro dobro tvé.

Syn Muže sestoupil pod toto všechno. Jsi větší než 
on?“ (NaS 122:7–8.)

Bůh nám nabízí víc než dost pomoci, aby nám 
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pomohl zahnat strach a dodal nám odvahu, ať už v ži-
votě čelíme čemukoli. Když přijmeme Jeho pomoc, mů-
že nás pozvednout k věčnému životu, o který usilujeme.

Náměty Pro výuku z toHoto PosElství

 „Ježíš Kristus – Mistr Učitel – často pokládal otázky 
se záměrem povzbudit lidi k tomu, aby přemítali 

o zásadách, kterým učil, a aby je uplatňovali. … Jeho 
otázky podněcovaly k přemýšlení, k sebezpytování a 
k závazku.“ (Učení – není většího povolání [1999], 68.) 
Můžete zformulovat a položit několik otázek, které 
jednotlivcům pomohou porozumět pravdám učeným 
v tomto poselství a uplatňovat je. Můžete se například 
zeptat: „Jak vám bůh pomáhá zahánět strach a jak vám 
dodává odvahu?“ nebo: „Jak vám bůh pomáhá překo-
návat vaše obavy?“ Povzbuzujte je, aby o své odpovědi 
přemítali, než ji vysloví. 

mládEž
Nikdo není dokonalý
shauna skoubyeová

vždy jsem se toužila stát takovou, jako je nefi:  
na slovo poslušnou, neskonale věrnou a hluboce 

duchovní. v mých očích byl nefi nejvyšším příkladem 
dobrotivosti. Málo věcí mě dokázalo nadchnout tak 
jako myšlenka, že vyrostu a budu taková, jako je on – 
nebo si přinejmenším začnu osvojovat alespoň něco  
z jeho znamenitosti.

Jednoho dne jsem měla menší krizi způsobenou 
pocity nedostatečnosti. Měla jsem tak velké sny a tolik 
cílů. ale nedařilo se mi žádných dosáhnout. se slzami 
bezmoci jsem se svěřila se svými pocity otci. ten oka-
mžitě vstal, přešel ke knihovně a vytáhl z ní jeden ze 
svých výtisků Knihy Mormonovy. beze slova ji otevřel  
ve 2. nefi, 4. kapitole a začal číst verš 17.

Po těle mi běhal mráz, když jsem naslouchala těmto 
mocným slovům: „Ó, jak bídný jsem člověk!“ Mé myš-
lenky uháněly jako o závod. Jak mohl nefi, můj hrdina 
a vzor, říct, že je „bídný“? Pokud je on bídný, tak jaká 
jsem potom já?

tělem jako by mi znovu projel elektrický proud, když 
můj otec přečetl verš 28: „Probuď se, duše má! nekle-
sej již v hříchu.“ Měla jsem pocit, jako by se rozptýlila 

temná mračna v mé mysli a odhalila hřejivost a nádheru 
rozlehlé modré oblohy a jasného slunce. není možné 
popsat, jak moc tento verš osvítil mou duši. Jen několik 
veršů z písem mne naplnilo tak velkou nadějí, inspirací  
a radostí, jako tento verš.

ve 30. verši nefi přesně vyjadřuje mé myšlenky, jen 
používá výmluvnějších slov: „duše má se bude v tobě 
radovati, bože můj a skálo spasení mého.“ tento verš 
mi přinesl pocit klidu a vděčnosti za Pánovo láskyplné 
milosrdenství a za Jeho lásku.

otec knihu zavřel a vysvětlil mi, že tyto verše jsou ně-
kdy nazývány nefiho žalmem. Poté mi s citem vysvětlil, 
že i ti nejlepší lidé na světě jsou nedokonalí a že si tito 
lidé musejí svou nedokonalost uvědomit, protože jinak 
by byli pyšnými a nebyli by pak dobrými.

Pochopila jsem. to, že mám slabosti, ještě neznamená, 
že nejsem schopná stát se takovou, jako je nefi. to, že 
jsem si svou slabost uvědomila, mě přiblížilo nefiovým 
kvalitám. nefi byl velkolepý, protože byl nejen poslušný 
a věrný, ale také pokorný a ochotný přiznat své chyby.

od té doby si těchto nefiových slov velmi vážím. 
Pokaždé, když je čtu, pocítím totéž nadšení a inspiraci, 
jako když jsem je četla poprvé. tyto verše na mě vola-
jí, že jsem dcera boží, schopná dokázat víc, než si jen 
dokážu představit. vím, že když budu věrná a budu se 
tlačit kupředu, čekají mne nevýslovná požehnání.

děti
dary, které nám dodávají odvahu

President eyring nám říká o několika darech, které 
nám dodávají odvahu. Přečtěte si verše z písem uve-

dené níže a doplňte jména darů do mezer. hovořte se 
svou rodinou o tom, jak vám tyto dary mohou dodávat 
odvahu.

 1.  skutkové 22:16  _______________________________

 2.  2. nefi 4:15  __________________________________

 3.  nas 59:8–9  __________________________________

 4.  2. nefi 32:5; Jan 14:26–27  _____________________

 5.  1. tessalonicenským 5:17  ______________________
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Posilování víry v boha otce a v Ježíše 
Krista skrze osobní studium písem

Předneste sestrám tyto 
verše z písem nebo 
citáty nebo, je-li to 
třeba, jinou zásadu, 

která požehná těm, které navštívíte. 
Vydejte svědectví o nauce. Vyzvěte 
ty, které navštěvujete, aby se podělily 
o to, co pocítily a čemu se naučily.

„Těsně po svatbě… jsem byla 
v našem sboru pozvána na oběd 
pro všechny sestry Pomocného 
sdružení, které přečetly buď Knihu 
Mormonovu, nebo útlou knížku  
o církevní historii. Písma jsem 
četla nahodile, a tak jsem se mohla 
zúčastnit oběda díky tomu, že jsem 
přečetla onu útlou knížku, proto-
že to bylo snadnější a zabralo to 
méně času. Když jsem obědvala, 
měla jsem silný pocit, že jsem měla 
přečíst Knihu Mormonovu, přesto-
že ta knížka o historii byla pěkná. 
Duch Svatý mě nabádal, abych 
změnila svůj způsob čtení písem. 
Tentýž den jsem začala číst Knihu 
Mormonovu, a nikdy jsem nepře-
stala… Protože jsem začala číst 
písma denně, učím se o Nebeském 
Otci, o Jeho Synu Ježíši Kristu a o 
tom, co musím dělat, abych byla 
jako Oni…

… Každá žena může být ve své 
rodině instruktorkou nauk evangelia 
a každá sestra v Církvi musí znát 

evangelium jako vedoucí a učitelka. 
Pokud denní studium písem ještě 
není vaším zvykem, začněte teď a 
studujte stále, abyste byly připrave-
ny na své zodpovědnosti v tomto 
životě a ve věčnostech.“ 1

Julie B. Becková, generální presidentka 
Pomocného sdružení.

„Studium písem pomůže našemu 
svědectví i svědectví členů naší 
rodiny. Naše děti dnes vyrůstají ob-
klopeny hlasy, které na ně naléhají, 
aby se vzdaly toho, co je správné, 
a místo toho usilovaly o světská 
potěšení. Nebudou-li mít pevný 
základ v evangeliu Ježíše Krista, 
svědectví o pravdě a odhodlání žít 
spravedlivě, budou náchylné k to-
mu, aby na ně tyto vlivy působily. 
Naší zodpovědností je posilovat je 
a chránit je.“ 2

President Thomas S. Monson.

„Toužíme po tom, aby se naše 
sestry staly učenými v písmech…  
S jeho věčnými pravdami musíte  
být obeznámeny pro své vlastní 
blaho a také proto, abyste mohly 
vyučovat své děti a všechny ty, kteří 
se ocitnou ve sféře vašeho vlivu.“ 3

„Toužíme po tom, aby naše 
domovy byly požehnány sestrami 
znalými písem – ať už jste svobodné 
nebo vdané, mladé nebo staré, vdo-
vy nebo žijete s rodinou… Staňte 

se badatelkami v písmech – ne 
proto, abyste byly lepší než ostat-
ní, ale proto, abyste mohly ostatní 
pozvedat!“ 4

President Spencer W. Kimball (1895–1985).
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Náměty pro 
Navštěvující učeNí
během své návštěvy používej-
te písma k tomu, abyste odpo-
vídaly na otázky a dělily se o 
své postřehy. vydejte svědectví 
o tom, jak studium písem posí-
lilo vaši víru. Požádejte navští-
venou sestru, aby se podělila 
o to, jak její studium písem 
posiluje její domov a rodinu. 

osobNí příprava
Jan 5:39
2. timoteovi 3:14–17
2. nefi 9:50–51; 31:20; 32:3–5
nas 138:1–11


