
Kniha Mormonova –  
studijní průvodce pro studenty semináře 
formou domácího studia



Kniha Mormonova – 
studijní průvodce pro studenty semináře 
formou domácího studia

Vydala 
Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů 
Salt Lake City, Utah



Připomínky a návrhy na opravy jsou vítány. Zašlete je prosím na adresu:
Seminaries and Institutes of Religion Curriculum Services

50 East North Temple Street
Salt Lake City, UT 84150-0008

USA
E-mail: ces -manuals@ ldschurch. org

Uveďte prosím své celé jméno, adresu, sbor a kůl. 
Nezapomeňte uvést název příručky. Poté napište své připomínky či náměty.

© 2012 Intellectual Reserve, Inc. 
Všechna práva vyhrazena 

Vytištěno ve Spojených státech amerických

Vydání v angličtině schváleno: 10/09 
Přeložení schváleno: 10/09 

Název v originále: Book of Mormon Study Guide for Home-Study Seminary Students 
Czech 

09410 121



III

Obsah
Úvod do programu semináře formou domácího studia . . . . . . . . . v

Jak používat tuto příručku v programu semináře formou 
denního studia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . v

Jak používat tuto příručku pro studenty semináře 
formou domácího studia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . vi

Rozvrh četby Knihy Mormonovy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . viii
Vítejte u Knihy Mormonovy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ix
Chronologie Knihy Mormonovy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . x
Pravděpodobná poloha míst zmiňovaných v Knize 

Mormonově . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . xi

1. blok
1. den Studium písem. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1
2. den Plán spasení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3
3. den Titulní strana, úvod a svědectví svědků . . . . . . . . . . .6
4. den Přehled Knihy Mormonovy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8

2. blok
Úvod k 1. knize Nefiově . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12
1. den 1. Nefi 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12
2. den 1. Nefi 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14
3. den 1. Nefi 3–4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17
4. den 1. Nefi 5–6; 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19

3. blok
1. den 1. Nefi 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21
2. den 1. Nefi 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23
3. den 1. Nefi 10–11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25
4. den 1. Nefi 12–14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28

4. blok
1. den 1. Nefi 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30
2. den 1. Nefi 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .32
3. den 1. Nefi 17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .35
4. den 1. Nefi 18–19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .37

5. blok
1. den 1. Nefi 20–22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .39
Úvod ke 2. knize Nefiově . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .42
2. den 2. Nefi 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .42
3. den 2. Nefi 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .44
4. den 2. Nefi 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .46

6. blok
1. den 2. Nefi 4–5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .48
2. den 2. Nefi 6–8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .51
3. den 2. Nefi 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .53
4. den 2. Nefi 9–10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .55

7. blok
1. den 2. Nefi 11–16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .58
2. den 2. Nefi 17–20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .60

3. den 2. Nefi 21–24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .63
4. den 2. Nefi 25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .65

8. blok
1. den 2. Nefi 26–27 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .67
2. den 2. Nefi 28 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .71
3. den 2. Nefi 29–30 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .73
4. den 2. Nefi 31 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .75

9. blok
1. den 2. Nefi 32 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .77
2. den 2. Nefi 33 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .81
Úvod ke knize Jákobově . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .84
3. den Jákob 1–2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .84
4. den Jákob 3–4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .87

10. blok
1. den Jákob 5–6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .89
2. den Jákob 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .92
Úvod ke knize Enosově. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .95
3. den Enos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .95
Úvod ke knize Jaromově . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .98
Úvod ke knize Omniově . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .98
4. den Jarom a Omni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .99

11. blok
Úvod ke Slovům Mormonovým . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .102
Úvod ke knize Mosiášově. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .102
1. den Slova Mormonova–Mosiáš 2 . . . . . . . . . . . . . . . . .103
2. den Mosiáš 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .106
3. den Mosiáš 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .109
4. den Mosiáš 5–6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .111

12. blok
1. den Mosiáš 7–8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .113
2. den Mosiáš 9–10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .116
3. den Mosiáš 11–14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .118
4. den Mosiáš 15–17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .121

13. blok
1. den Mosiáš 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .124
2. den Mosiáš 19–20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .126
3. den Mosiáš 21–24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .128
4. den Mosiáš 25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .130

14. blok
1. den Mosiáš 26 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .133
2. den Mosiáš 27 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .135
3. den Mosiáš 28–29 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .137
Úvod ke knize Almově . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .140
4. den Alma 1–4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .140



IV

15. blok
1. den Alma 5:1–36 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .143
2. den Alma 5:37–62 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .145
3. den Alma 6–7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .147
4. den Alma 8–10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .150 

16. blok
1. den Alma 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .152
2. den Alma 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .154
3. den Alma 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .157
4. den Alma 14–16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .159

17. blok
1. den Alma 17–18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .162
2. den Alma 19–20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .164
3. den Alma 21–22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .166
4. den Alma 23–24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .168

18. blok
1. den Alma 25–29 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .170
2. den Alma 30 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .173
3. den Alma 31 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .175
4. den Alma 32 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .177

19. blok
1. den Alma 33–35 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .180
2. den Alma 36 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .182
3. den Alma 37 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .186
4. den Alma 38 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .188

20. blok
1. den Alma 39 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .191
2. den Alma 40–41 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .193
3. den Alma 42 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .196
4. den Alma 43–44 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .199

21. blok
1. den Alma 45–49 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .201
2. den Alma 50–52; 54–55 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .203
3. den Alma 53; 56–58 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .205
4. den Alma 59–63 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .208

22. blok
Úvod ke knize Helamanově . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .210
1. den Helaman 1–2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .210
2. den Helaman 3–4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .212
3. den Helaman 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .213
4. den Helaman 6–9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .215

23. blok
1. den Helaman 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .217
2. den Helaman 11–12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .220
3. den Helaman 13–14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .223
4. den Helaman 15–16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .226

24. blok
Úvod ke 3. knize Nefiově . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .229
1. den 3. Nefi 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .229
2. den 3. Nefi 2–5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .232
3. den 3. Nefi 6–10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .234
4. den 3. Nefi 11:1–17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .236

25. blok
1. den 3. Nefi 11:18–12:48 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .239
2. den 3. Nefi 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .242
3. den 3. Nefi 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .245
4. den 3. Nefi 15–16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .247

26. blok
1. den 3. Nefi 17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .249
2. den 3. Nefi 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .251
3. den 3. Nefi 19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .254
4. den 3. Nefi 20–22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .256

27. blok
1. den 3. Nefi 23 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .258
2. den 3. Nefi 24–26 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .260
3. den 3. Nefi 27 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .262
4. den 3. Nefi 28–30 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .264

28. blok
Úvod ke 4. knize Nefiově . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .267
1. den 4. Nefi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .267
Úvod ke knize Mormonově. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .270
2. den Mormon 1–2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .270
3. den Mormon 3–6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .273
4. den Mormon 7:1–8:11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .274

29. blok
1. den Mormon 8:12–41 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .277
2. den Mormon 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .279
Úvod ke knize Eterově . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .282
3. den Eter 1–2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .282
4. den Eter 3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .285

30. blok
1. den Eter 4–5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .287
2. den Eter 6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .289
3. den Eter 7–11. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .290
4. den Eter 12. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .293

31. blok
1. den Eter 13–15. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .295
Úvod ke knize Moroniově . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .298
2. den Moroni 1–5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .298
3. den Moroni 6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .301
4. den Moroni 7:1–19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .303

32. blok
1. den Moroni 7:20–48 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .305
2. den Moroni 8–9. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .308
3. den Moroni 10:1–7, 27–29 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .310
4. den Moroni 10:8–26, 30–34 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .313



V

Program semináře formou domácího studia je navržen tak, 
aby vám prostřednictvím studia písem pomohl prohloubit 
porozumění evangeliu Ježíše Krista a uplatňovat jeho učení 
v každodenním životě. Během tohoto školního roku nejprve 
přečtete zadanou četbu z písem probíraných v tomto kurzu 
– tj. z Knihy Mormonovy – a poté proberete jednotlivé lekce. 
Jednou týdně se setkáte s učitelem semináře, abyste mu 
odevzdali svou práci a zúčastnili se týdenní lekce.

Seminář je každodenní náboženský vzdělávací program. 
Studium písem doprovázené modlitbou má být vaší 
každodenní činností. Je třeba, abyste na úkolech ze semináře 
pracovali každý školní den – i tehdy, když nebudete každý 
den třídu semináře navštěvovat. V rámci tohoto kurzu se má 
probrat 32 bloků. V rozvrhu četby na straně viii je uvedeno, 
co máte v rámci každého bloku prostudovat. Učitel vám sdělí, 
dokdy je třeba každý blok dokončit. Kromě času potřebného 
na vaše každodenní studium písem by mělo probrání každé 
lekce v tomto studijním průvodci trvat asi 30 minut.

Měli byste mít dva studijní deníky (nebo dva zápisníky), 
oddělené od svého osobního deníku, do nichž budete 
písemně plnit úkoly v rámci činností uvedených ve studijním 

průvodci. Každý týden během setkání s učitelem máte 
učiteli odevzdat studijní deník s vypracovanými úkoly podle 
činností uvedených ve studijním průvodci, které jste během 
onoho týdne probrali. Učitel si odpovědi přečte, napíše vám 
k nim svůj komentář a následující týden vám studijní deník 
vrátí. Odpovědi můžete rovněž psát do bloku s kroužkovou 
mechanikou a odevzdávat z něho jen ty stránky, které se 
týkají vašeho studia v daném týdnu. Až vám je pak učitel 
vrátí, můžete si je zařadit zpět do bloku.

Jak používat tuto příručku v programu 
semináře formou denního studia
Tuto příručku mohou používat učitelé a studenti 
v programu semináře formou denního studia k obohacení 
lekcí nebo v rámci plnění náhradních úkolů. Cílem ale 
není dát ji k dispozici každému studentovi, který studuje 
v semináři formou denního studia. Pokud si student 
potřebuje kvůli získání kreditu nahradit lekci, může mu 
učitel zadat vypracování lekce domácího studia, která 
odpovídá lekci, kterou zameškal.

Úvod do programu semináře 
formou domácího studia
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Bůh žehná těm, kteří jsou poslušní a věrní. 
Zamyslete se nad tím, do jaké míry jste poslušni při 
dodržování Božích přikázání. Jak můžete být v jed-
nom ohledu poslušnější? Řiďte se dojmy, které vám 
přináší Duch.

 6. Do studijního deníku si pod dnešní látku napište toto:

Prostudoval(a) jsem si 1. Nefiho 2 a dokončil(a) jsem tuto 
lekci (datum).

Další otázky, úvahy a postřehy, o které bych se rád(a) podělil(a) 
se svým učitelem:

2. BLOK: 3. DEN

1. Nefi 3–4
Úvod
Pán přikázal Lehimu, aby poslal své syny zpět do 
Jeruzaléma, aby od Labana získali mosazné desky. 
Laman a Lemuel nevěřili, že by toto přikázání mohli 
splnit, ale Nefi měl víru v to, že Pán jim připraví cestu, 
aby mohli uskutečnit to, co od nich požaduje. Navz-
dory mnoha těžkostem se Nefi věrně snažil splnit 
to, o co je Pán požádal. Díky tomu byl veden Svatým 
Duchem a desky úspěšně získal. Nefiova zkušenost 
ukazuje, že vytrvalá poslušnost nás opravňuje obdržet 
od Pána pomoc v obtížných situacích.

1. Nefi 3:1–9, 19–20
Lehiovi synové se vracejí do Jeruzaléma
Ocitli jste se někdy v obtížné situaci a nevěděli jste, jak ji 
vyřešit? Dnešní lekce vám může pomoci posílit vaši víru 
a odhodlání být poslušní, až budete čelit obtížným situ-
acím. Na úvod si přečtěte 1. Nefiho 3:1–6 a v písmech si 
zvýrazněte, jaké přikázání dal Pán Lehimu pro jeho syny. 
Také si všimněte rozdílu mezi tím, jak na Pánův příkaz 
reagoval Laman a Lemuel a jak na něj reagoval Nefi.

Pro lepší představu o obtížnosti tohoto Pánova příkazu 
je dobré si uvědomit, že z Jeruzaléma k Rudému moři 
(Akabskému zálivu) je to přibližně 290 km rozpálenou 
nehostinnou krajinou zamořenou bandity. Lehi a jeho 
rodina již byli od tohoto místa vzdáleni tři dny cesty 
(viz 1. Nefi 2:5–6) a nyní Pán řekl, že jeho synové se 
mají vrátit do Jeruzaléma. Přečtěte si 1. Nefiho 3:7–8 a 
vyhledejte, jak Nefi vysvětlil svou ochotu uposlechnout 
Pánův příkaz.

Nefi vydal svědectví o zásadě, že jestliže se snažíme 
dělat to, co Pán přikazuje, pak pro nás připraví 

cestu, abychom to mohli uskutečnit. Při dalšímu 
studiu 1. Nefiho 3 přemýšlejte o tom, jak vás Nefiův 
příklad odvahy a odhodlání může inspirovat k větší 
poslušnosti a víře v Pána. Zvláště si všímejte toho, jak 
Nefi reagoval na těžkosti. Ačkoli Nefi čelil protivenství, 
když se se svými bratry snažil získat mosazné desky, 
rozhodl se, že nebude reptat. (Viz 1. Nefi 3:6.)

Mosazné desky obsahovaly „záznam o Židech“ (1. Nefi 
3:3) a představovaly pro ně písma. Obsahovaly něk-
teré spisy a informace, které se nacházejí v současném 
Starém zákoně, a také další prorocké spisy. Přečtěte si 
1. Nefiho 3:19–20 a podtrhněte si, co mosazné desky 
obsahovaly, že byly pro Lehiovu rodinu a jeho potomky 
tak důležité.

Mistrovství v písmu – 1. Nefi 3:7
Přečtěte si 1. Nefiho 3:7 třikrát (způsob čtení můžete 
prostřídat: nahlas nebo pro sebe). Písma zavřete a 
snažte se písemně odpovědět na následující otázky, 
aniž byste se na tento verš dívali:

• Ke komu Nefi hovoří?   
 

• K čemu se Nefi zavázal?   
 

• Co Nefi věděl, že Pán udělá?   
 

Otevřete si písma a připomeňte si 1. Nefiho 3:7 a 
zkontrolujte si své odpovědi.

Prorok Joseph Smith řekl: „Osvojil jsem si toto prav-
idlo: Když Pán přikazuje, udělej to.” (History of the Church, 
2:170.) Toto prohlášení si můžete napsat do písem k 
1. Nefimu 3:7.

1. Nefi 3:10–31
Laban zcizuje Lehiův majetek a pokouší se Nefiho a jeho 
bratry zabít
Bůh nám žehná různými způsoby, když dodržujeme 
Jeho přikázání. Zkušenost se získáním mosazných 
desek utvrdila v Nefim svědectví, že Bůh připraví 
svým dětem cestu, aby mohly splnit Jeho přikázání. 
(Viz 1. Nefi 3:7.) Pomocí následující tabulky si pros-
tudujte první dva pokusy Lehiových synů získat 
mosazné desky. Odpovědi na otázky napište do 
sloupců k jednotlivým pokusům nebo tento úkol 
vypracujte do studijního deníku.

Upozornění: V Nefiově době bylo zvykem metat los, 
když bylo třeba vybrat jednu z možností. (Viz 1. Nefi 
3:11.) Metáním losu Nefi a jeho bratři usilovali o Pán-
ovo vedení, které by jim pomohlo splnit Jeho příkaz 

Jak používat tuto příručku pro studenty semináře formou domácího studia

Úvod k četbě z písem
V tomto úvodu naleznete 

některé informace o historic-
kém pozadí a shrnutí pasáže 

z písem v dané lekci.

Zapisování odpovědí 
do příručky

Někdy budete požádáni, 
abyste si odpovědi zapsali 
do příručky na předtištěné 

řádky nebo do tabulky.

Verše sdružené do 
skupin a shrnutí obsahu

Verše sdružené do skupin 
odpovídají přirozeným předě-
lům v písmech – místům, kde 
dochází ke změně v ději nebo 

v tématu. Po každé skupině 
veršů následuje stručné shr-

nutí událostí nebo nauk, které 
jsou obsahem daných veršů.

Mistrovství v písmu
O každém z 25 veršů 

z mistrovství v písmu, které 
se nacházejí v Knize Mor-

monově, se pojednává zvlášť 
v lekci, v níž se objevuje, což 

vám má pomoci si dané verše 
lépe osvojit.
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… Rodiče mají posvátnou povinnost vychovávat své 
děti v lásce a spravedlivosti, starat se o jejich tělesné a 
duchovní potřeby, učit je vzájemně se milovat a sloužit 
jeden druhému, dodržovat přikázání Boží a být občany, 
kteří dodržují zákony, kdekoli žijí. Manželé a manželky 
– matky a otcové – budou voláni k zodpovědnosti před 
Bohem za nesplnění těchto povinností.“ (Liahona, 
listopad 2010, 74.)

Přečtěte si 1. Nefiho 7:3–5 a najděte, jak Pán pomohl 
Lehiovým synům splnit Jeho příkazy. Jak Pán pomohl 
Izmaelovi a jeho rodině, aby přijali pozvání připojit se k 
Lehiově rodině v pustině?

 1. Požádejte rodiče, církevního vedoucího nebo učitele, 
aby uvedli tři způsoby, jak se dnešní mládež může přip-

ravit na manželství a na výchovu dětí „pro Pána“. Jejich rady si 
zaznamenejte do studijního deníku.

1. Nefi 7:6–15
Nefi se pokouší přesvědčit bratry, aby pokračovali v cestě 
do pustiny

Přečtěte si 1. Nefiho 
7:6–7 a najděte, proč se 
Laman, Lemuel a někteří 
členové Izmaelovy rodiny 
během cesty pustinou 
vzbouřili. Představte 
si, jaké by to bylo být 
Nefim v této situaci. 
Přemýšlejte, co byste 
řekli Lamanovi a Lemue-
lovi a Izmaelově rodině, 
abyste je přesvědčili, aby 
pokračovali v cestě do 
zaslíbené země.

Přečtěte si 1. Nefiho 
7:8–12 a vyhlede-
jte otázky, které Nefi 
bratrům položil, aby se 

jim pokusil vymluvit návrat do Jeruzaléma. Na které tři 
pravdy podle Nefiových slov bratři zapomněli?

Do studijního deníku si napište odpovědi na násle-
dující otázky:

 2. Jak by pamatování na tyto tři pravdy pomohlo 
Lamanovi a Lemuelovi zůstat věrnými Pánu?
 3. Napište si čtyři až pět požehnání, která jste od Pána 
dostali. Když budete pamatovat na to, co pro vás Pán 

udělal, jak vám to pomůže věrně Ho následovat?
Přečtěte si 1. Nefiho 7:13–15 a najděte, co by se podle 
Nefiových slov stalo Lamanovi, Lemuelovi a vzpurným 

Písma se pro vás mohou 
stát smysluplnější, pokud 
si budete v duchu předsta-
vovat, co se v nich odehrává. 
Představte si, jak byste se 
cítili a jak byste se chovali, 
kdybyste sami prožili to, co se 
v písmech popisuje. Toto vám 
také může pomoci uvědomit 
si, jak se příběhy z písem 
mohou podobat situacím 
ve vašem životě, a také vám 
to může pomoci uplatňovat 
pravdy, kterým písma učí.

Představujte si písma

členům Izmaelovy rodiny, pokud by se vrátili do Je-
ruzaléma.

 4. Do studijního deníku si napište odstavec o tom, proč 
je nezbytné pamatovat na to, co pro vás Pán udělal, a řídit 

se Jeho vedením.

1. Nefi 7:16–22
Pán vysvobozuje Nefiho
Při četbě 1. Nefiho 7:16 si dále představujte, jaké by to 
bylo být v Nefiově situaci. Co byste udělali? 

Nefi se modlil. Jeho modlitbu si přečtěte v 1. Nefim 
7:17–18 a najděte, o co se Nefi modlil.

Všimněte si, že Nefi žádal Pána o to, aby ho vysvobodil 
„podle [jeho] víry“. Z těchto veršů se dozvídáme mimo 
jiné to, že Bůh zodpovídá naše modlitby podle naší 
víry. Modlit se s vírou znamená modlit se s důvěrou 
v Pána a také vždy s ochotou jednat.

Prostudujte si následující prohlášení staršího Davida 
A. Bednara z Kvora Dvanácti apoštolů ohledně Nefiovy 
modlitby v 1. Nefim 7: 17 a o tom, že Usmíření má moc 
měnit nám srdce. Podtrhněte si všechna slovní spojení, 
která vám pomáhají pochopit, jak důležitá je ochota 
jednat, zatímco se modlíme s vírou.

„Víte, o co bych se pravděpodobně modlil 
já, kdyby moji bratři svázali mě? V mé 
modlitbě by asi nechyběla prosba, aby se 
mým bratrům stalo něco špatného, a 
zakončil bych ji slovy ‚Kéž bys mne 
vysvobodil z rukou mých bratří.‘ neboli, 

jinak řečeno, ‚Prosím, hned teď mě dostaň z téhle 
bryndy!‘. Pro mě je zvlášť zajímavé to, že Nefi se 
nemodlil o to, o co bych se modlil já – aby se okolnosti, 
v nichž se nacházel, změnily. Místo toho se modlil o 
sílu, aby tyto okolnosti mohl změnit. A chtěl bych 
podotknout, že se právě takto modlil proto, že znal a 
chápal uschopňující moc Spasitelova Usmíření a že 
tuto moc již dříve zažil. … 

Bratři a sestry, ponaučení, které si každý z nás z této 
příhody může vzít, je jasné a zřejmé. Když se vy i já 
naučíme chápat a používat uschopňující moc Usmíření 
v osobním životě, budeme se modlit a usilovat o sílu, 
abychom dokázali změnit své okolnosti, a ne o to, aby 
se změnily okolnosti, v nichž se nacházíme. Staneme 
se činiteli, kteří ‚působí‘, a ne objekty, na které ‚je pů-
sobeno‘.(2. Nefi 2:14.)“ („‚In the Strength of the Lord‘ 
(Words of Mormon 1:14; Mosiah 9:17; Mosiah 10:10; 
Alma 20:4),” Brigham Young University 2001–2002 
Speeches [2002], 124.)

Úkoly určené 
k vypracování do 
studijního deníku
Písemné řešení úkolů 
určených k vypracování 
do studijního deníku máte 
každý týden odevzdat učiteli, 
aby vám mohl poskytnout 
zpětnou vazbu. Budete-li 
se nad odpověďmi pečlivě 
zamýšlet, pomůže vám to při 
studiu a uplatňování pravd 
obsažených v písmech získat 
důležité zážitky a zkušenosti.

Nauky a zásady
Jelikož nauky a zásady 
evangelia přirozeně vyplývají 
z textu písem, jsou v lekcích 
vytištěny tučně, abyste je 
lépe rozpoznali.

Studijní pomůcky
Studijní pomůcky poskytují 
postřehy a vysvětlují postupy, 
které mohou obohatit vaše 
studium a zlepšit porozu-
mění písmům.
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Rozvrh četby Knihy Mormonovy

Číslo bloku Zadané kapitoly, které jsem přečetl(a) tento týden Dny, kdy jsem četl(a) písma

1 Titulní strana | Úvod | Svědectví tří svědků | Svědectví osmi svědků | Svědectví proroka 
Josepha Smitha | Stručné vysvětlení o Knize Mormonově | PO ÚT ST ČT PÁ SO NE

2 1. Nefi 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | PO ÚT ST ČT PÁ SO NE

3 1. Nefi 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | PO ÚT ST ČT PÁ SO NE

4 1. Nefi 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | PO ÚT ST ČT PÁ SO NE

5 1. Nefi 20 | 21 | 22 | 2. Nefi 1 | 2 | 3 | PO ÚT ST ČT PÁ SO NE

6 2. Nefi 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | PO ÚT ST ČT PÁ SO NE

7 2. Nefi 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | PO ÚT ST ČT PÁ SO NE

8 2. Nefi 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | PO ÚT ST ČT PÁ SO NE

9 2. Nefi 32 | 33 | Jákob 1 | 2 | 3 | 4 | PO ÚT ST ČT PÁ SO NE

10 Jákob 5 | 6 | 7 | Enos 1 | Jarom 1 | Omni 1 | PO ÚT ST ČT PÁ SO NE

11 Slova Mormonova 1 | Mosiáš 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | PO ÚT ST ČT PÁ SO NE

12 Mosiáš 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | PO ÚT ST ČT PÁ SO NE

13 Mosiáš 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | PO ÚT ST ČT PÁ SO NE

14 Mosiáš 26 | 27 | 28 | 29 | Alma 1 | 2 | 3 | 4 | PO ÚT ST ČT PÁ SO NE

15 Alma 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | PO ÚT ST ČT PÁ SO NE

16 Alma 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | PO ÚT ST ČT PÁ SO NE

17 Alma 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | PO ÚT ST ČT PÁ SO NE

18 Alma 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | PO ÚT ST ČT PÁ SO NE

19 Alma 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | PO ÚT ST ČT PÁ SO NE

20 Alma 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | PO ÚT ST ČT PÁ SO NE

21 Alma 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | PO ÚT ST ČT PÁ SO NE

22 Helaman 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | PO ÚT ST ČT PÁ SO NE

23 Helaman 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | PO ÚT ST ČT PÁ SO NE

24 3. Nefi 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11:1–17 | PO ÚT ST ČT PÁ SO NE

25 3. Nefi 11:18–41 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | PO ÚT ST ČT PÁ SO NE

26 3. Nefi 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | PO ÚT ST ČT PÁ SO NE

27 3. Nefi 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | PO ÚT ST ČT PÁ SO NE

28 4. Nefi 1 | Mormon 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8:1–11 | PO ÚT ST ČT PÁ SO NE

29 Mormon 8:12–41 | 9 | Eter 1 | 2 | 3 | PO ÚT ST ČT PÁ SO NE

30 Eter 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | PO ÚT ST ČT PÁ SO NE

31 Eter 13 | 14 | 15 | Moroni 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7:1–19 | PO ÚT ST ČT PÁ SO NE

32 Moroni 7:20–48 | 8 | 9 | 10 | PO ÚT ST ČT PÁ SO NE
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Vítejte u Knihy Mormonovy

Co je to Kniha Mormonova?
Kniha Mormonova je další svědectví o Ježíši Kristu. Obsahuje 
spisy dávných proroků a podává zprávu o tom, jak Bůh jednal 
s lidmi z jedné větve domu Izraele na americkém kontinentu. 
Pro Svaté posledních dnů stojí Kniha Mormonova bok po 
boku Bibli, Nauce a smlouvám a Drahocenné perle jakožto 
svaté písmo. Kniha Mormonova je záznam o velikých civiliza-
cích dávné Ameriky.

Od svého prvního vydání v angličtině v roce 1830 byla přelo-
žena do mnoha jazyků a celkový počet výtisků přesahuje 
150 milionů. Proroci Boží ji označují za „závěrný kámen“ Cír-
kve Ježíše Krista Svatých posledních dnů.

Proč je pro mě studium Knihy Mormonovy důležité?
President Ezra Taft Benson učil, že pokud budete studovat 
Knihu Mormonovu s upřímným srdcem, budete požehnáni 
tím, že se přiblížíte Bohu:

„Není snad hluboko v našem srdci něco, co touží přilnout 
těsněji k Bohu, být v každodenním životě více takovým jako 
On, pociťovat, že je neustále s námi? Je-li tomu tak, pak nám 
toho Kniha Mormonova pomůže dosáhnout lépe než která-
koli jiná kniha.

Nejde jen o to, že nás Kniha Mormonova učí pravdě, i když 
ona nás skutečně pravdě učí. Nejde jen o to, že Kniha Mor-
monova vydává svědectví o Kristu, i když ona ho také sku-
tečně vydává. Jde ještě o něco více. V této knize je moc, která 
vám začne proudit do života v okamžiku, kdy ji začnete vážně 
studovat. Naleznete větší moc odolávat pokušení. Naleznete 
moc vyvarovat se klamu. Naleznete moc setrvat na těsné 
a úzké cestě. Písmům se říká ‚slova života‘ (viz NaS 84:85), 
a nikde není tento název tak pravdivý jako v případě Knihy 
Mormonovy. Když začnete hladovět a žíznit po těchto slo-
vech, budete objevovat život ve větší a větší hojnosti.“ („The 
Book of Mormon – Keystone of Our Religion“, Ensign, 
Nov. 1986, 7.)

Kniha Mormonova byla napsána pro nás, kteří žijeme dnes. 
Když Mormon, dávný prorok, podle nějž je kniha pojmeno-
vána, a jeho syn Moroni sestavovali zlaté desky, z nichž Knihu 
Mormonovu přeložil Joseph Smith, zkrátili záznamy vytvářené 
po celá staletí. Bůh, který zná konec od začátku, inspiroval 
své proroky ohledně toho, co mají do zkrácení zahrnout, co 

v naší době budeme potřebovat. Moroni, který byl posledním 
prorokem, jenž učinil zápis do Knihy Mormonovy, předvídal 
naši dobu: „Vizte, mluvím k vám, jako byste byli přítomní, 
a přece nejste. Avšak vizte, Ježíš Kristus mi vás ukázal, a já 
znám vaše konání.“ (Mormon 8:35.)

President Benson rovněž učil, že studium Knihy Mormonovy 
nám pomůže rozlišovat mezi dobrem a zlem:

„Kniha Mormonova přivádí lidi ke Kristu dvěma základními 
prostředky. Zaprvé – vypráví jednoduchými slovy o Kristu 
a o Jeho evangeliu. Svědčí o Jeho božskosti, o tom, že je 
nutné mít Vykupitele, a o tom, že je zapotřebí, abychom Mu 
důvěřovali. Vydává svědectví o Pádu a Usmíření a o prvních 
zásadách evangelia včetně toho, že je potřeba, abychom měli 
zlomené srdce a zkroušeného ducha a abychom se duchovně 
znovuzrodili. Prohlašuje, že musíme vytrvat do konce ve spra-
vedlivosti a vést mravní život jakožto Svatí.

Zadruhé – Kniha Mormonova odhaluje nepřátele Krista. Zahan-
buje falešné nauky a ukončuje sváry. (Viz 2. Nefi 3:12.) Pokor-
ným následovníkům Krista poskytuje ochranu před zlovolnými 
záměry, úskoky a naukami ďábla v dnešní době. Typy odpad-
líků v Knize Mormonově se podobají typům, které máme 
i dnes. Bůh, díky své nekonečné předvídavosti, sestavil Knihu 
Mormonovu tak, abychom mohli rozpoznat omyl a abychom 
mohli vědět, jak bojovat s falešnými akademickými, politickými, 
náboženskými a filosofickými názory naší doby.“ („The Book of 
Mormon Is the Word of God“, Ensign, May 1975, 64.)

O Knize Mormonově
Kniha Mormonova sestává z 15 menších knih. Osm z nich za-
číná záhlavím, které bylo napsáno na původních zlatých des-
kách přeložených Prorokem Josephem Smithem: 1. Nefi, 
2. Nefi, Jákob, Alma, Helaman, 3. Nefi, 4. Nefi a Eter. Některé 
kapitoly v Knize Mormonově rovněž obsahují nadpis uvedený 
na původních zlatých deskách (kromě vět o tom, ve kterých 
kapitolách je daná pasáž obsažena): Mosiáš 9, Mosiáš 23, 
Alma 5, Alma 7, Alma 9, Alma 17, Alma 21, Alma 36, 
Alma 38, Alma 39, Alma 45, Helaman 7, Helaman 13, 
3. Nefi 11 a Moroni 9.

Na začátku každé kapitoly Knihy Mormonovy je kurzívou vy-
tištěno její stručné shrnutí. Tato shrnutí kapitol byla napsána 
a přidána pod vedením Prvního předsednictva a nebyla sou-
částí původního textu Knihy Mormonovy uvedeného na zla-
tých deskách.
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Pravděpodobná poloha míst zmiňovaných v Knize Mormonově (jejich vzájemný vztah)*

řeka Sidon

Pustina Hermounts

Jižní pustina

Východní pustina

Úzký pruh pustiny

Země severní

Hojnost

Zarahemla

Severní moře

Úžina země

Pustota
Severní moře

Mulek
Omner

Gid
Morianton

Lehi
Jeršon

Moroni

Gideon

Ammonia

pahorek Manti
Noé

Sidom pahorek Amnihu
Judea

Antipara Minon Aron

Kumeni Zezrom

Melek
Manti

Antionum

Nefia

Země prvního dědictví

Nefi (Lehi-Nefi)

Amulon

Helam

Šilom
Middoni

Mormon

Západní moře Východní moře

Midian
Jeruzalém

Šemlon
Izmael

Lemuel

Šimnilom

pahorek Ripla

* Pravděpodobný vzájemný vztah 
zeměpisných objektů v Knize 
Mormonově vychází z nepřímých 
důkazů a ze souvislostí v textu. 
Nemá se vynakládat úsilí o určení 
míst na této mapě s jakýmikoli 
existujícími zeměpisnými objekty.



XII



1

1. BLOK: 1. DEN

Studium písem
Úvod
Cílem této lekce je pomoci vám naučit se, jak studovat 
písma a jak přizvat Ducha Svatého, aby vás při tom 
inspiroval a učil. Tato lekce vás také naučí doved-
nostem, které vám pomohou rozumět písmům lépe 
a uplatňovat jejich učení v životě. Při studiu této lekce 
si všímejte, jak můžete do svého studia písem přizvat 
Ducha Svatého.

Učte se studiem a vírou
Představte si, že si chcete zlepšit fyzickou zdatnost, 
a tak poprosíte kamaráda, aby za vás cvičil. Jak velký 
vliv bude mít cvičení vašeho kamaráda na vaši fyzickou 
zdatnost? Když tento příklad vztáhneme na váš du-
chovní růst, vidíme, že tak jako není možné, aby za vás 
někdo cvičil, není ani možné, aby se za vás někdo učil 
evangeliu. Všichni jsme zodpovědní za své poznávání 
evangelia a za svůj duchovní růst.

V Nauce a smlouvách 88:118 Pán popsal, jak je možné 
se evangeliu učit. Při čtení tohoto verše se soustřeďte 
na to, co musíte dělat, abyste se mohli evangeliu učit, 
a dokončete tuto větu: „Usilujte o vědomosti, dokonce 
-------------------- a také --------------------.“

Abychom mohli usilovat o vědomosti studiem 
a vírou, je potřeba vynakládat jisté osobní úsilí. 
Snaha studovat evangelium s modlitbou přizve do pro-
cesu vašeho učení Ducha Svatého. Při studiu evangelia 
v tomto roce můžete vyvíjet snahu například tím, že 
se budete modlit o porozumění, budete plnit úkoly ze 
semináře, dělit se s druhými o svědectví a o zkušenosti 
se životem podle evangelia a uplatňovat v životě to, 
čemu se učíte.

Jedna ze zásadních věcí, kterými můžete přizvat Ducha 
Svatého do svého duchovního studia, je studovat 
písma každý den. Každodenní studium písem vám po-
máhá slyšet Pánův hlas, jak k vám promlouvá. (Viz NaS 
18:34–36.) Starší Robert D. Hales z Kvora Dvanácti 
apoštolů slíbil: „Když chceme, aby s námi [Bůh] mluvil, 
bádáme v písmech; neboť Jeho slova promlouvají skrze 
Jeho proroky. On nás pak bude učit, pokud budeme 
naslouchat nabádáním Svatého Ducha.“ („Svatá 
písma: Moc Boží k našemu spasení“, Liahona, listopad 
2006, 26–27.)

Když budete číst písma a zvát do svého studia Ducha 
Svatého, obdržíte požehnání v podobě většího duchov-
ního růstu, blízkosti k Bohu, větší míry zjevení ve svém 

životě, větší síly odolávat pokušení a většího svědectví 
o evangeliu Ježíše Krista.

Studium písem
President Marion G. Romney popsal jedno ze zá-
kladních poslání písem takto: „Písma byla napsána, 
aby zachovala zásady k našemu užitku.“ („Records of 
Great Worth“, Ensign, Sept. 1980, 4.) Při studiu písem 
se učíme zásadám a naukám evangelia. Budeme-li tyto 
zásady a nauky v životě uplatňovat, povedou nás.

Najít tyto drahocenné zásady a nauky, které písma 
obsahují, vyžaduje úsilí a zkušenosti. Starší Richard 
G. Scott z Kvora Dvanácti apoštolů přirovnal 
studium písem k dobývání vzácných 
drahokamů: „Najděte diamanty pravdy, 
které se někdy musí ze stránek 
[písem] pečlivě dobývat.“ („Four 
Fundamentals for Those Who Teach 
and Inspire Youth“, Old Testament 
Symposium Speeches, 1987 
[1988], 1.) Proces studia neboli 
dobývání písem se skládá ze tří 
důležitých částí: 1) je třeba pochopit 
historické pozadí a kontext písem, 2) je 
třeba zjistit, kterým naukám a zásadám se v daných 
verších učí, a 3) tyto pravdy je třeba uplatňovat v životě.

 1. Do studijního deníku si napište odpověď na tuto 
otázku: V čem se podobá úsilí horníka, který pátrá po dia-

mantech, s někým, kdo v písmech hledá zásady evangelia 
a uplatňuje je ve svém životě?

Pochopení historického pozadí a kontextu 
veršů v písmech
Pochopení historického pozadí a kontextu veršů v pís-
mech vás připravuje na to, abyste rozpoznali poselství 
evangelia, která obsahují. President Thomas S. Monson 
radil: „Seznamujte se se zásadami, kterým písma učí. 
Poznejte jejich historické pozadí a kontext. … Studujte 
je, jako kdyby promlouvali přímo k vám, neboť sku-
tečně promlouvají.“ („Snažte se být těmi nejlepšími“, 
Liahona, květen 2009, 68.)

Při četbě písem je užitečné pokládat si otázky typu: 
„Kdo napsal tyto verše?“, „Pro koho je napsal?“, „Co 
se v tomto příběhu děje?“ a „Proč tento autor napsal 
tyto verše?“. Záhlaví kapitol (shrnutí psané kurzívou na 
začátku každé kapitoly) poskytují přehled hlavních udá-
lostí v kapitole a často obsahují odpovědi na tyto otázky.

Také je užitečné vyhledat si obtížná nebo neznámá 
slova ve slovníku. Pokud vám je nejasná nějaká část 
textu nebo pasáž z písem, mohou vám s porozuměním 
pomoci dostupné poznámky pod čarou.
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Abyste si procvičili používání těchto nástrojů, přečtěte 
si 3. Nefiho 17:1–10 a vyhledejte odpovědi na tyto 
otázky: Kdo zde hovořil? Ke komu hovořil? Co se tam 
dělo? Nezapomeňte se podívat do záhlaví kapitoly na 
krátký přehled toho, co se zde odehrává.

 2. Pomocí poznámky pod čarou u 3. Nefiho 17:1 odpo-
vězte na následující otázku a odpověď si napište do stu-

dijního deníku: Co měl Ježíš na mysli, když řekl: „Čas můj je na 
dosah“?

 3. Do studijního deníku si vlastními slovy napište, co se 
stalo, když se Spasitel chystal od zástupu odejít. Proč 

u nich zůstal? Co pro tyto lidi udělal?

Rozpoznávání nauk a zásad
Nauky a zásady jsou věčné neměnné pravdy evangelia, 
které našemu životu udávají směr. Dávní proroci nás 
učí těmto pravdám prostřednictvím událostí, příběhů 
a kázání, jež zaznamenali v písmech.

Jakmile pochopíte historické pozadí a kontext určité 
pasáže v písmech, můžete zjistit, kterým naukám 
a zásadám se zde učí. Starší Richard G. Scott po-
psal, co nám při chápání zásad pomůže: „Zásady 
jsou koncentrované pravdy připravené pro použití 
v mnoha různých okolnostech. Díky pravdivé zásadě 
se můžete jasně rozhodovat i v těch nejzmatenějších 
a nejzávažnějších situacích. Úsilí uspořádat nashro-
mážděnou pravdu do jednoduše formulovaných zásad 
stojí za to.“ („Acquiring Spiritual Knowledge“, Ensign, 
Nov. 1993, 86.)

Na některé zásady evangelia nás upozorňují slova „a 
tak vidíme“ nebo „nicméně“. Většina zásad však není 
vyjádřena přímo. Spíše jsou zřejmé ze života lidí v pís-
mech. Tyto nauky a zásady můžete objevit díky tomu, 
že si položíte například tyto otázky: „Jaké poučení 
plyne z tohoto příběhu nebo co je jeho smyslem?“, 
„Proč pisatel zmínil tento příběh nebo tuto příhodu?“, 
„Co jsme se podle pisatele měli dozvědět?“ a „Jaké 
pravdy se dozvídáme z těchto veršů?“.

 4. Abyste si procvičili rozpoznávání zásad a nauk, kte-
rým učí 3. Nefi 17:1–10, napište si do studijního deníku 

odpovědi k činnosti a, nebo b. Nezapomeňte si přečíst záhlaví ka-
pitoly, které ji krátce shrnuje.
a) Kdo v těchto verších hovoří? Ke komu promlouvá? Jaké pou-
čení plyne z 3. Nefiho 17:1–10 nebo co je jeho smyslem?
b) Co si pisatel veršů 1, 5–6 a 9–10 přál, abychom se z tohoto 
příběhu naučili? Jakým důležitým pravdám jste se naučili 
z těchto veršů?

Jednou z pravd evangelia, které jste v těchto ver-
ších mohli rozpoznat, je to, že: Pán reaguje na 
naši upřímnou touhu lnout k Němu těsněji.

Uplatňování nauk a zásad
Poté, co jste rozpoznali nauky a zásady evangelia, jste 
připraveni podle nich jednat a něco v souladu s nimi 
dělat. Budete-li jednat podle toho, co jste se dozvěděli, 
budete pociťovat Svatého Ducha, jak vám dosvědčuje 
pravdivost dané zásady. (Viz Moroni 10:4–5.) Každá 
lekce, kterou studujeme doma, na semináři nebo na 
shromáždění, a každá činnost z programu Povinnost 
vůči Bohu nebo Osobní pokrok nám mají pomoci jed-
nat podle toho, čemu se z nich učíme.

President Thomas S. Monson řekl: „Cílem 
výuky evangelia … není ‚nasypat infor-
mace‘ do mysli [studentů]. … Cílem je 
inspirovat jednotlivce, aby o zásadách 
evangelia přemýšleli, aby je vnímali a pak se 
podle nich snažili žít.“ (Conference Report, 

Oct. 1970, 107.)

Abyste dokázali zásady, jimž se učíte, lépe uplatňo-
vat, položte si například tyto otázky: „Co si Pán přeje, 
abych s těmito znalostmi udělal(a)?“ „Jaká duchovní 
nabádání, která mi pomohou zdokonalit se, jsem 
obdržel(a)?“ „Jak mi tato zásada může pomoci změnit 
můj život k lepšímu?“ „S čím mohu nyní začít nebo 
naopak přestat, abych mohl(a) žít podle této pravdy?“ 
„Jak se můj život zlepší, když budu dělat to, čemu mě 
učí tento verš z písem?“

 5. Do studijního deníku popište několika větami, jak 
můžete uplatnit nějakou zásadu nebo nauku, které jste 

se naučili z 3. Nefiho 17:1–10.

Studijní dovednosti a metody studia písem
Následující studijní dovednosti a metody vám pomo-
hou pochopit historické pozadí písem a rozpoznat 
a uplatnit nauky a zásady, kterým učí. S těmito meto-
dami se budete setkávat v celé této příručce. Jednotlivé 
metody si přečtěte a vyberte si jednu nebo dvě, které 
byste podle svého názoru měli při osobním studiu 
písem používat častěji.

Příčina a následek. Všímejte si vztahů jestliže – pak 
a protože – proto. Například: 2. Nefi 13:16–26; Alma 
34:33.

Křížové odkazy. Vzájemně spojujte a seskupujte 
různé pasáže z písem, abyste si ujasnili jejich význam 
a lépe jim porozuměli. Například porovnejte Mosiáše 
11:2–6, 14 a Deuteronomium 17:14–20. Křížové od-
kazy můžete najít také pomocí poznámek pod čarou. 
Například: 3. Nefi 12:28–29, poznámka pod čarou 28a 
odkazuje na Nauku a smlouvy 42:23.

Poznejte kontext. U jednotlivých událostí v písmech 
si ujasněte, kdo v nich jedná a co, kdy a kde se v nich 
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odehrává. Například: V Almovi 31:1, 6–11; 32:1–6 je 
uveden kontext pro Almu 32:21–43.

Klíčová slova. Slova jako „nicméně“ nebo „a tak 
vidíme“ nás vybízejí, abychom se zastavili a hledali vy-
světlení toho, co bylo právě napsáno. Například: Alma 
30:60; Helaman 6:35–36; 3. Nefi 18:30–32.

Zatrhávání v písmech. V písmech si zvýrazňujte, za-
kroužkovávejte nebo podtrhávejte důležitá slova nebo 
části textu, které verši dodávají nějaký zvláštní význam. 
Také si na okraj stručně pište důležité myšlenky, pocity, 
postřehy nebo zásady. To vám pomůže zapamatovat si, 
proč vás daný verš zaujal.

Dosazujte do písem své jméno. Jména v písmech 
si v duchu nahrazujte svým jménem. Například: Do 
1. Nefiho 3:7 dosaďte své jméno místo Nefiova.

Přemítání. Přemítat znamená hluboce se nad ně-
čím zamýšlet. Přemítat také znamená klást si otázky 
a vyhodnocovat, co už znáte a čemu jste se naučili. 
Přemítání nám často pomůže poznat, jak máme danou 
zásadu uplatnit v životě.

Opakující se slova. Slova a části textu, které se opa-
kují, mohou být důležité a upozorňují čtenáře, aby jim 
věnoval pozornost. Napovídají nám, co pisatel považoval 
za důležité. Například: Slovo hrozný ve 2. Nefim 9:10, 19, 
26–27, 46–47; slovo pamatovat v Helamanovi 5:6–14.

Protiklady v písmech. Proroci občas zařazují do 
písem vedle sebe záznamy o různých lidech, myšlen-
kách a událostech. Protiklad mezi nimi nám pomáhá 
určit a pochopit důležité zásady evangelia, kterým se 
zde učí. Hledejte protiklady v jednotlivých verších, ve 
skupinách veršů nebo v kapitolách. Například: 2. Nefi 
2:27; Alma 47–48.

Seznamy v písmech. Vyhledávání seznamů v pís-
mech vám může pomoci lépe porozumět tomu, čemu 
Pán a Jeho proroci učí. Když na nějaký takový seznam 
narazíte, můžete spočítat jednotlivé prvky. Například: 
Seznam zlovolných praktik mezi Nefity uvedený v He-
lamanovi 4:11–13.

Symbolika v písmech. Slova jako tak jak, jako nebo 
přirovnám, připodobním pomáhají rozpoznat symboly. 
Snažte se zjistit, co konkrétní symbol vyjadřuje. Při 
určování významu symbolu vám pomohou poznámky 
pod čarou a Průvodce k písmům. Například: Porovnejte 
Jákoba 5:3, 75–77 s Jákobem 6:1–7.

Představujte si. Představujte si v duchu, co se v pís-
mech odehrává. Pokládejte si otázky ohledně dané 
události a představujte si, že jste tam byli, když se ode-
hrála. Například: Snažte si představit, co se odehrálo 
v Enosovi 1:1–8.

Zjišťování významu slov. V písmech se často použí-
vají slova, která nám nejsou tolik známá. Když narazíte 
na neznámé slovo, snažte se zjistit, co znamená, po-
mocí Průvodce k písmům, poznámek pod čarou nebo 
běžného slovníku.

 6. Vyberte si jednu dovednost z předcházejícího oddílu 
„Studijní dovednosti a metody studia písem“ a používejte 

ji. Do studijního deníku si napište, jak vám tato dovednost po-
mohla v osobním studiu písem.

 7. Do studijního deníku si pod dnešní látku napište toto:

Prostudoval(a) jsem si lekci „Studium písem“ a dokončil(a) 
jsem tuto lekci (datum).

Další otázky, úvahy a postřehy, o které bych se rád(a) podělil(a) 
se svým učitelem:

1. BLOK: 2. DEN

Plán spasení
Úvod
Náš Nebeský Otec dal nám, svým dětem, plán, který má 
nás všechny vést k věčnému štěstí a oslavení. Ústřed-
ním bodem tohoto plánu spasení je Usmíření Ježíše 
Krista. Usmíření překonává následky Pádu a umožňuje 
nám činit pokání a být očištěni od hříchů, abychom tak 
mohli mít radost v tomto životě i na věčnosti.

Tato lekce vám poskytne stručný přehled plánu spasení 
Nebeského Otce. Může vám pomoci uvědomit si, 
jak pravdy evangelia, jimž se budete tento rok učit, 
souvisejí se sebou navzájem a s účelem vašeho života 
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na zemi. Tak jak poroste vaše poznání plánu spasení, 
poroste i vaše víra v Boha a v Jeho Syna Ježíše Krista 
a také vaše schopnost plnit vaši roli v tomto plánu. Plán 
spasení je „plnost evangelia Ježíše Krista, jehož zámě-
rem je uskutečniti nesmrtelnost a věčný život člověka. 
Zahrnuje Stvoření, Pád a Usmíření společně se všemi 
zákony, obřady a naukami danými Bohem. Tento plán 
umožňuje všem lidem, aby byli oslaveni a žili na věky 
s Bohem.“ (Průvodce k písmům, heslo „Plán vykou-
pení“, scriptures.lds.org.)

Tento plán nám pomáhá chápat účel naší 
existence ve smrtelnosti
Plán spasení, který vytvořil Nebeský Otec, odpovídá 
na mnoho otázek, nad kterými se v určitých okamži-
cích v životě zamýšlí většina lidí. Položili jste si někdy 
otázky, jako jsou tyto: „Odkud jsem přišel?“ „Proč jsem 
zde?“ „Kam půjdu po tomto životě?“

Než jsme se narodili na zemi, žili jsme v přítomnosti 
našeho Nebeského Otce jako Jeho duchovní děti. Jsme 
doslovně Jeho děti a On nás má rád. Jeho plán spasení 
poskytuje každému z nás příležitost stát se takovým, 
jako je On, a těšit se ze všech Jeho požehnání. My jsme 
tomuto plánu porozuměli a přijali jsme ho před tím, 
než jsme přišli na zemi.

Kniha Mormonova má ústřední význam pro naše 
porozumění plánu spasení. Proroci Knihy Mormonovy 
používali pro tento plán mnoho různých názvů.

 1. Přečtěte si níže uvedené verše z písem a v každém 
z nich najděte, jak se v něm plán Nebeského Otce nazývá. 

Tyto názvy si napište do studijního deníku společně s odkazy na 
ně. První název jsme pro vás již vyhledali.
a) 2. Nefi 9:6 „Milosrdný plán velikého Stvořitele“
b) 2. Nefi 11:5  
c) Alma 12:25  
d) Alma 24:14  
e) Alma 42:8  
f) Alma 42:15  

Slova jako milosrdný, vysvobození, spasení, štěstí a vykou-
pení zdůrazňují nauku, že plán Nebeského Otce je 
navržen tak, aby Jeho dětem přinesl věčné spasení 
a štěstí.

 2. Do studijního deníku si napište odpověď na tuto 
otázku: Co pro vás znamená vědomí toho, že Nebeský 

Otec má plán pro vaše štěstí a oslavení?

Během domácího studia 
budete mít prostřednictvím 
studijního deníku možnost 
odpovídat na otázky a dělit se 
o postřehy s učitelem. Když si 
budete zaznamenávat myš-
lenky a dojmy a písemně od-
povídat na otázky z příručky, 
může vám to pomoci obdržet 
zjevení a porozumět konkrét-
ním veršům z písem. Studijní 
deník si každý týden přineste 
s sebou na lekci domácího 
studia, abyste mohli diskuto-
vat o tom, čemu jste se naučili, 
a ukázat učiteli svou práci.

Studijní deníky
Role svobody 
jednání a Pádu 
Adama a Evy 
v plánu spasení
Adam a Eva byli první 
děti Nebeského Otce, 
které přišly na tuto 
zemi. Bůh je umístil 
do zahrady Eden a dal 
jim svobodu jednání 
– schopnost a výsadu 
rozhodovat se a jednat 
sami za sebe. (Viz Prů-
vodce k písmům, heslo 
„Svoboda jednání“, 
scriptures.lds.org.) Při-
kázal jim, aby nejedli 
ovoce ze stromu po-
znání dobrého a zlého. 
Uposlechnutí tohoto 
přikázání by znamenalo, že by mohli zůstat v zahradě, 
ale nemohli by se rozvíjet tím, že by zakoušeli protiven-
ství ve smrtelnosti. Nemohli by poznat radost, protože 
by nikdy nezakusili zármutek a bolest.

Přečtěte si 2. Nefiho 2:17–20 a vyhledejte, co se s Ada-
mem a Evou stalo poté, co se rozhodli neuposlechnout 
toto Boží přikázání. Na příslušné místo napište, co se 
Adam a Eva rozhodli udělat a jaké dva následky – kte-
rým se běžně říká Pád – jim to přineslo:   
  
 

Přečtěte si 2. Nefiho 2:22–26 a vyhledejte další ná-
sledky Adamova a Evina rozhodnutí. V písmech si 
označte další následky Pádu, o nichž se tam dozvídáte.

 3. Do studijního deníku dokončete následující větu 
a k tomu několika větami popište, jak Pád Adama a Evy 

působí na vás osobně. Zmiňte se o rozhodnutích, svobodě jed-
nání, fyzickém těle, smrti, dětech a hříchu.

„Kvůli přestupku Adama a Evy jsem také v padlém stavu a …“

Jakou roli má Usmíření Ježíše Krista v plánu 
spasení
Od přítomnosti našeho Otce v nebi nás oddělují hřích 
a smrt. Do Boží přítomnosti se nemůžeme vrátit bez 
božské pomoci. Je třeba, abychom chápali, jakou roli 
má Usmíření Ježíše Krista v plánu spasení, protože díky 
tomu v Něj můžeme mít víru a můžeme se plánem 
Nebeského Otce řídit. Prostudujte si Mosiáše 3:17–19 
a vyhledejte slova, kterými je popsáno, jak Usmíření 
Ježíše Krista překonává účinky Pádu a jak nám pomáhá 
získat štěstí a vrátit se k Nebeskému Otci. Tyto verše 



5

shrňte vlastními slovy:   
  
 

Jednou ze zásad, o kterých se zde dozvídáme, je to, že: 
Ježíš Kristus je ústřední postavou plánu spasení, 
a díky Jeho Usmíření působí tento plán v životě 
všech Božích dětí.

 4. Přečtěte si v písmech následující verše: 2. Nefi 2:8; 
Mosiáš 3:7–11; 16:4–8; Alma 34:9, 15–16; Mormon 

9:13–14. Ve studijním deníku několika větami vysvětlete, co se 
z těchto veršů dozvídáme o ústřední roli Usmíření Ježíše Krista 
v plánu spasení. Můžete si podtrhnout slova, která pro vás mají 
nějaký zvláštní význam.

Naše zodpovědnost v plánu spasení
Nebeský Otec nám dal dokonalý plán, aby nám 
pomohl dosáhnout věčného štěstí a oslavení s Ním 

a s našimi blízkými. Ježíš Kristus splnil svou roli 
v tomto plánu tím, že překonal smrt a umožnil nám 
překonat hřích a vrátit se k našemu Otci v nebi, aby-
chom s Ním mohli znovu žít. To nás však nezbavuje 
osobní zodpovědnosti v tomto plánu.

 5. Do studijního deníku si napište nadpis Některé zodpo-
vědnosti, které mám v plánu spasení a uveďte, čemu nás 

tyto jednotlivé verše učí o naší osobní zodpovědnosti zvát moc 
Usmíření do našeho života a plně se podílet na požehnáních 
plánu spasení:
a) 2. Nefi 2:25–27
b) Mosiáš 3:12–13
c) Alma 12:24–25, 32–34
d) 3. Nefi 27:13–14, 20–22, 27

Tyto verše nám mohou pomoci porozumět tomu, že 
když se rozhodujeme žít podle evangelia Ježíše 
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Krista a řídit se Božím plánem, připravujeme se na 
získání věčného života skrze Spasitelovo Usmíření.

 6. Představte si, že jste byli požádáni, abyste na shro-
máždění pronesli proslov o plánu spasení. Na základě 

toho, co jste se z písem dozvěděli ve výše uvedeném úkolu, si do 
studijního deníku napište, co byste řekli o naší osobní zodpověd-
nosti v plánu Nebeského Otce.

Přemítejte o tom, co můžete dělat, abyste lépe plnili 
svou zodpovědnost v plánu Nebeského Otce a abyste 
zvali Spasitelovu moc do svého života. O své myšlenky 
se můžete podělit s rodičem, sourozencem nebo s ně-
kým blízkým.

Plán spasení přináší odpovědi a vedení
Pochopení plánu spasení vám může poskytnout ve-
dení, když se rozhodujete nebo když hledáte odpovědi 
na otázky, které máte vy nebo druzí.

 7. Ve studijním deníku odpovězte na jednu z otázek uve-
dených níže tím, že vysvětlíte, jak nám porozumění plánu 

spasení přináší vedení a odpovědi:
a) Jaký vliv má na váš pocit sebeúcty vědomí toho, že jste do-
slovným synem nebo dcerou Boží?
b) Jak byste odpověděli na to, když někdo říká: „Je to můj život 
– můžu si dělat, co chci“?
c) Jak může znalost plánu spasení pomoci někomu překonat po-
cit, že smyslem života je jen užívat si a uspokojovat touhy po po-
těšení?
d) Jak byste svou znalostí plánu spasení mohli pomoci ně-
komu, kdo prožívá zkoušky a má pocit, že to je proto, že ho 
Bůh nemá rád?

Porozumění plánu spasení vám může pomoci dodržo-
vat Boží přikázání, protože je v něm vysvětleno, proč je 
máme dodržovat. (Viz Alma 12:32.)

 8. Přečtěte si 2. Nefiho 2:25 a do studijního deníku si 
napište, jak byste shrnuli účel plánu spasení, tím, že od-

povíte na tuto otázku: Jak plán spasení přináší radost vám a vaší 
rodině?

 9. Do studijního deníku si pod dnešní látku napište toto:

Prostudoval(a) jsem si lekci „Plán spasení“ a dokončil(a) 
jsem ji (datum).

Další otázky, úvahy a postřehy, o které bych se rád(a) podělil(a) 
se svým učitelem:

1. BLOK: 3. DEN

Titulní strana, Úvod 
a Svědectví svědků
Úvod
Představte si, že se vás kamarád zeptal, proč členové 
Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů potřebují 
Knihu Mormonovu, když už máme Bibli. (Možná jste 
to už zažili!) Co byste kamarádovi řekli?

Kniha Mormonova začíná titulní stranou a úvodem, 
v nichž je vysvětlen účel této posvátné knihy, včetně 
toho, jaký účinek může mít tato kniha na naše svědec-
tví a vztah k Bohu. Úvodní stránky Knihy Mormonovy 
také obsahují svědectví svědků, kteří viděli zlaté desky, 
z nichž byla tato kniha přeložena, a kteří vydali svědec-
tví o jejím božském původu.

Zamyslete se nad tím, jak vám může studium Knihy 
Mormonovy v tomto roce přinést co nejvíce užitku 
a jak vám Kniha Mormonova může pomoci získat větší 
svědectví o Spasiteli Ježíši Kristu a o Jeho znovuzříze-
ném evangeliu.

Titulní strana
Prorok Joseph Smith vysvětlil, že titulní stranu Knihy 
Mormonovy začlenil do zlatých desek dávný prorok 
Moroni: „Titulní strana Knihy Mormonovy je doslovným 
překladem vyňatým z posledního listu na levé straně 
souboru neboli knihy z desek, které obsahovaly záznam, 
jenž byl přeložen, … a … tato zmíněná titulní strana 
není v žádném případě novodobým výtvorem, ani mým, 
ani kohokoli jiného, kdo žil nebo žije v tomto pokolení.“ 
(Učení presidentů Církve: Joseph Smith [2008], 61.)

Při čtení prvního odstavce titulní stránky vyhledejte 
slova, kterými Moroni dosvědčuje Pánův podíl na tom, 
že Kniha Mormonova vyšla na světlo světa.

 1. Do studijního deníku si napište, proč je pro vás důle-
žité vědět, jak se Pán podílel na sepsání a překladu Knihy 

Mormonovy.

Při čtení druhého odstavce titulní stránky vyhledejte, 
jaké tři hlavní důvody Moroni uvádí pro sepsání Knihy 
Mormonovy. (Můžete si je v písmech označit.) „Dům 
Izraele“ odkazuje na Jákobovy potomky i na ty, kteří 
jsou členy Pánovy církve podle smlouvy. (Viz Průvodce 
k písmům, heslo „Izrael“.) Kromě toho se slova „Židé 
a pohané“ vztahují na všechny děti Nebeského Otce. 
Poselství z druhého odstavce titulní stránky na sebe 
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vztáhněte tak, že za slova „zbytek domu Izraele“ 
a „Židé a pohané“ dosadíte své jméno.

 2. Do studijního deníku si napište, jak vám znalost těchto 
poslání Knihy Mormonovy pomáhá chápat její důležitost.

President Ezra Taft Benson řekl o hlavním účelu neboli 
poslání Knihy Mormonovy toto:

„Hlavní účel Knihy Mormonovy, jak je uvedeno na její 
titulní straně, spočívá v ‚přesvědčení Židů a pohanů, že 
Ježíš je Kristus, Věčný Bůh, zjevující se všem národům‘.

Ten, kdo upřímně hledá pravdu, může získat svědec-
tví, že Ježíš je Kristus, když bude s modlitbou přemítat 
o inspirovaných slovech v Knize Mormonově.

O našem Pánu se zmiňuje více než polovina všech 
veršů v Knize Mormonově. Kristovo jméno – v jeho 
různých podobách – se v přepočtu na jeden verš obje-
vuje v Knize Mormonově dokonce častěji než v Novém 
zákoně.“ („Come unto Christ“, Ensign, Nov. 1987, 83.)

Titulní strana obsahuje prohlášení, že Kniha Mormo-
nova je svědectvím, že Ježíš je Kristus. Při studiu 
Knihy Mormonovy v tomto roce se soustřeďte na to, 
co se dozvídáte o Ježíši Kristu, a v modlitbě žádejte 
Nebeského Otce, aby vám to, co jste se dozvěděli, 
potvrdil mocí Ducha Svatého.

Úvod ke Knize Mormonově
Přemýšleli jste někdy, proč klenba mostu nebo budovy 
dokáže nespadnout, i když ji nic nepodpírá? Když se 

klenba staví, obě její strany jsou podepřeny, tak aby 
nespadly. Mezera ve vrcholu klenby se pak pečlivě 
změří a vytesá se „závěrný kámen“, který přesně 
odpovídá naměřeným rozměrům. Jakmile se závěrný 
kámen vloží na místo, klenba může stát bez vnějších 
podpěr. Představte si, co se s klenbou stane, když se 
závěrný kámen odstraní.

Nalistujte si Úvod ke Knize Mormonově a přečtěte 
si šestý odstavec, který začíná slovy „O tomto zá-
znamu …“. Při čtení tohoto odstavce vyhledejte tři 
důležité zásady ohledně Knihy Mormonovy, které zde 
Prorok Joseph Smith zmiňuje.

President Ezra Taft Benson blíže vysvětlil, proč je Kniha 
Mormonova závěrným kamenem našeho náboženství. 
Při čtení jeho slov si podtrhněte slova a věty, kterými 
byste mohli někomu vysvětlit, proč má Kniha Mormo-
nova ústřední roli v našem náboženství.

„Kniha Mormonova je závěrným kamenem našeho 
náboženství hned ve třech ohledech. Je závěrným kame-
nem při vydávání našeho svědectví o Kristu. Je závěrným 
kamenem naší nauky. Je závěrným kamenem svědectví. 

Kniha Mormonova je závěrným kamenem našeho 
svědectví o Ježíši Kristu, který sám je úhelným kame-
nem všeho, co děláme. Vydává mocné a jasné svědectví 
o tom, že On skutečně žije. …

Sám Pán prohlásil, že Kniha Mormonova obsahuje 
‚plnost evangelia Ježíše Krista‘. (NaS 20:9.) To nezna-
mená, že obsahuje každé učení a každou nauku, které 
kdy byly zjeveny. Spíše to znamená, že v Knize Mor-
monově nalezneme plnost těch nauk, které jsou nutné 
pro naše spasení. A ty jsou vyučovány jasně a prostě, 
aby se i děti mohly učit cestám spasení a oslavení. …

A konečně – Kniha Mormonova je závěrným kamenem 
svědectví. Právě tak, jako se zřítí klenba, je-li odstraněn 
závěrný kámen, tak celá Církev stojí nebo padá s prav-
divostí Knihy Mormonovy. Nepřátelé Církve toto jasně 
chápou. Proto se s tak nezměrným úsilím snaží vyvrátit 
Knihu Mormonovu, neboť kdyby ji dokázali zdiskredi-
tovat, byl by s ní zdiskreditován i Prorok Joseph Smith. 
A totéž se týká i našeho nároku na klíče kněžství, 
zjevení a znovuzřízenou Církev. Avšak podobně, je-li 

Závěrný  
kámen
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Kniha Mormonova pravdivá, a miliony lidí nyní do-
svědčují, že mají svědectví Ducha, že vskutku pravdivá 
je, pak musí člověk přijmout tvrzení o Znovuzřízení 
a vše, co ho doprovází.“ („The Book of Mormon – Key-
stone of Our Religion“, Ensign, Nov. 1986, 5–6.)

 3. Přečtěte si osmý odstavec Úvodu ke Knize Mormo-
nově, který začíná slovy „Vyzýváme všechny lidi, 

všude …“, a soustřeďte se na to, jak můžete poznat, že Kniha 
Mormonova je pravdivá. Po přečtení odstavce si do studijního de-
níku napište, jak byste dokončili tuto větu: Díky četbě, přemítání 
a modlitbám nám Duch Svatý …

Stejně jako závěrný kámen podpírá ostatní kameny 
v klenbě, tak svědectví o Knize Mormonově posiluje 
naše svědectví o ostatních důležitých zásadách evan-
gelia. Přečtěte si devátý odstavec úvodu, který začíná 
slovy „Ti, kteří získají toto božské svědectví …“, a pod-
trhněte si tři další pravdy, o nichž získáte svědectví, 
jestliže se budete řídit radou z osmého odstavce. Když 
čteme Knihu Mormonovu, přemítáme o ní a mod-
líme se o tom, co čteme, Duch Svatý nám dosvědčí, 
že je pravdivá, že Ježíš je Kristus, že Joseph Smith 
byl prorok Boží a že Církev Ježíše Krista Svatých 
posledních dnů je Pánovo království na zemi.

 4. Do studijního deníku si napište vysvětlení, proč se 
Kniha Mormonova nazývá závěrným kamenem našeho 

náboženství.

Svědectví tří svědků
Představte si, že jste soudce, který se snaží po pravdě 
rozhodnout, co se odehrálo ve sporu mezi dvěma 
stranami. Jakou váhu by pro vás mělo svědectví o tom, 
co se stalo? O co větší váhu by mělo to, kdybyste měli 
svědectví mnoha svědků?

Zlaté desky, ze kterých Joseph Smith Knihu Mormo-
novu přeložil, ukázal Pán několika svědkům. Přečtěte si 
„Svědectví tří svědků“ a označte si tři nebo čtyři slovní 
spojení, kterými vydávají svědectví o deskách a o tom, 
jak Kniha Mormonova vyšla na světlo světa. Pak si 
přečtěte „Svědectví osmi svědků“. Všimněte si rozdílů 
mezi zkušenostmi těchto dvou skupin, jak jsou zachy-
ceny v tabulce uvedené níže.

Oliver Cowdery David WhitmerMartin Harris

Tři svědkové Osm svědků 

 1. Anděl jim ukázal desky, 
Urim a Thumim, náprsní 
štít, Liahonu a Labanův 
meč.

 1. Joseph Smith jim ukázal 
desky.

 2. Boží hlas jim dosvědčil 
božský původ záznamu.

 2. Drželi („měli v rukou“) 
zlaté desky.

 5. Do studijního deníku si napište odpověď na tuto 
otázku: Proč je důležité, že kromě Josepha Smitha byli 

ještě další svědci zlatých desek?
 6. Do studijního deníku si napište své svědectví o Knize 
Mormonově, Josephu Smithovi a znovuzřízeném evange-

liu Ježíše Krista. Pokud máte pocit, že ještě vlastní svědectví ne-
máte, napište si, co uděláte pro to, abyste svědectví o Knize 
Mormonově během tohoto roku získali. Abyste své svědectví po-
sílili, podělte se o svůj postoj k tomu, co jste napsali, s jedním 
z rodičů nebo dalších členů rodiny či přátel.

 7. Do studijního deníku si pod dnešní látku napište toto:

Prostudoval(a) jsem si lekci „Úvodní části Knihy Mormo-
novy“ a dokončil(a) jsem ji (datum).

Další otázky, úvahy a postřehy, o které bych se rád(a) podělil(a) 
se svým učitelem:

1. BLOK: 4. DEN

Přehled Knihy 
Mormonovy
Úvod
Prorok Joseph Smith popsal události, které dopro-
vázely příchod Knihy Mormonovy. Díky studiu jeho 
vyprávění se může prohloubit vaše svědectví o jeho 
prorockém povolání a o božské roli Knihy Mormo-
novy při Znovuzřízení plnosti evangelia Ježíše Krista. 
Tato lekce vám také pomůže dozvědět se více o tom, 
jak byla Kniha Mormonova sepsána v dávné době. 
Proroci Mormon a Moroni vydali svědectví o tom, že 
je vedl Pán, když na zlaté desky sami psali a také když 
sestavovali záznamy, které vytvořilo mnoho dalších 
proroků. Při studiu hledejte důkazy o tom, že v pří-
chodu Knihy Mormonovy na světlo světa byla Pá-
nova ruka, a o tom, že vám Kniha Mormonova může 
poskytnout vedení pro život.

President Boyd K. Packer 
z Kvora Dvanácti apoštolů 
učil, jak můžeme svědectví 
rozvíjet tím, že se o něj dě-
líme s druhými:
„Svědectví získáváme tím, že 
ho vydáváme ! …
Jedna věc je získat svědectví 
díky něčemu, co jste četli 
nebo co někdo jiný řekl; a to 
je nutný začátek. 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.)

Jak rozvíjet svědectví
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„Svědectví Proroka 
Josepha Smitha“
Jak byste odpověděli na 
otázku „Jak vaše Církev 
získala Knihu Mormo-
novu“?

„Svědectví Proroka 
Josepha Smitha“, které se 
nachází mezi úvodními 
materiály na začátku 
Knihy Mormonovy, 
obsahuje výňatky ze Živo-
topisu Josepha Smitha za-
řazeného do Drahocenné 
perly. Prorok zde vlastními 
slovy popisuje příchod 
Knihy Mormonovy. Po-
vzbuzujeme vás, abyste si 
během svého každoden-
ního studia písem přečetli 

celé jeho vyprávění ze Životopisu Josepha Smitha.

Protože ve „Svědectví Proroka Josepha Smitha“ nejsou 
verše označeny čísly, budou v této lekci použity odkazy 
na Životopis Josepha Smitha, abyste jednodušeji našli 
verše zadané ke studiu. Při studiu svědectví Proroka 
Josepha si všímejte důkazů o tom, že Kniha Mormo-
nova byla vynesena na světlo mocí Boží.

Přečtěte si Joseph Smith–Životopis 1:29–35, 42–43 
a podtrhněte si detaily z Moroniovy návštěvy u Josepha 
Smitha, o nichž byste se zmínili, kdybyste měli o této 
události vyprávět někomu jinému. Co podle Moroni-
ových slov v Joseph Smith–Životopis 1:34 obsahovaly 
zlaté desky?

 1. Do studijního deníku si napište odpovědi na tyto 
otázky: Kterou jednu věc z Joseph Smith–Životopis 1:29–

35, 42–43 byste chtěli zdůraznit, kdybyste tento příběh vyprávěli 
někomu jinému? Proč je to podle vás důležité?

 2. Přečtěte si Joseph Smith–Životopis 1:51–54 a do stu-
dijního deníku si napište, co vás napadá v souvislosti s tě-

mito otázkami: Co se Joseph Smith dozvídal během každoročních 
rozmluv s andělem Moronim? Proč bylo podle vás pro Josepha 
důležité, že se mohl čtyři roky učit, než desky obdržel a začal je 
překládat?
Joseph Smith obdržel desky po této přípravné době 
v roce 1827, spolu se zodpovědností přeložit je da-
rem a mocí Boží. Přečtěte si Joseph Smith–Životopis 
1:59–60 a zjistěte, co mu bylo ohledně zlatých desek 
přikázáno.

Tři svědkové Osm svědků 

 1. Anděl jim ukázal desky, 
Urim a Thumim, náprsní 
štít, Liahonu a Labanův 
meč.

 1. Joseph Smith jim ukázal 
desky.

 2. Boží hlas jim dosvědčil 
božský původ záznamu.

 2. Drželi („měli v rukou“) 
zlaté desky.

 5. Do studijního deníku si napište odpověď na tuto 
otázku: Proč je důležité, že kromě Josepha Smitha byli 

ještě další svědci zlatých desek?
 6. Do studijního deníku si napište své svědectví o Knize 
Mormonově, Josephu Smithovi a znovuzřízeném evange-

liu Ježíše Krista. Pokud máte pocit, že ještě vlastní svědectví ne-
máte, napište si, co uděláte pro to, abyste svědectví o Knize 
Mormonově během tohoto roku získali. Abyste své svědectví po-
sílili, podělte se o svůj postoj k tomu, co jste napsali, s jedním 
z rodičů nebo dalších členů rodiny či přátel.

 7. Do studijního deníku si pod dnešní látku napište toto:

Prostudoval(a) jsem si lekci „Úvodní části Knihy Mormo-
novy“ a dokončil(a) jsem ji (datum).

Další otázky, úvahy a postřehy, o které bych se rád(a) podělil(a) 
se svým učitelem:

1. BLOK: 4. DEN

Přehled Knihy 
Mormonovy
Úvod
Prorok Joseph Smith popsal události, které dopro-
vázely příchod Knihy Mormonovy. Díky studiu jeho 
vyprávění se může prohloubit vaše svědectví o jeho 
prorockém povolání a o božské roli Knihy Mormo-
novy při Znovuzřízení plnosti evangelia Ježíše Krista. 
Tato lekce vám také pomůže dozvědět se více o tom, 
jak byla Kniha Mormonova sepsána v dávné době. 
Proroci Mormon a Moroni vydali svědectví o tom, že 
je vedl Pán, když na zlaté desky sami psali a také když 
sestavovali záznamy, které vytvořilo mnoho dalších 
proroků. Při studiu hledejte důkazy o tom, že v pří-
chodu Knihy Mormonovy na světlo světa byla Pá-
nova ruka, a o tom, že vám Kniha Mormonova může 
poskytnout vedení pro život.

President Boyd K. Packer 
z Kvora Dvanácti apoštolů 
učil, jak můžeme svědectví 
rozvíjet tím, že se o něj dě-
líme s druhými:
„Svědectví získáváme tím, že 
ho vydáváme ! …
Jedna věc je získat svědectví 
díky něčemu, co jste četli 
nebo co někdo jiný řekl; a to 
je nutný začátek. 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.)

Jak rozvíjet svědectví
„Stručné vysvětlení o Knize Mormonově“
Abyste porozuměli tomu, jak je Kniha Mormonova 
uspořádána, přečtěte si „Stručné vysvětlení o Knize 
Mormonově“, které se nachází za „Svědectvím Proroka 
Josepha Smitha“. To, co čtete, si porovnávejte s ilus-
trací na konci této lekce, která vysvětluje, jak do sebe 
jednotlivé druhy desek zapadají a jak společně vytvářejí 
záznam Knihy Mormonovy.

Během nefitské a lamanitské historie se na vedení 
záznamů podílelo mnoho lidí, počínaje Lehim a konče 
o více než tisíc let později prorokem a historikem Mor-
monem a jeho synem Moronim. Pán Mormonovi při-
kázal, aby zápisy těchto dávných proroků a tisíciletou 
historii svého lidu zkrátil. Jeho zkrácení bylo zazname-
náno na deskách Mormonových, jimž se také říká zlaté 
desky. Jeho syn Moroni tento záznam po Mormonově 
smrti dokončil a desky byly ukryty do té doby, než byly 
předány Proroku Josephu Smithovi.

Helaman 3:13–15 je jednou z několika pasáží, v nichž 
Mormon popisuje, jak zkrácení nefitských záznamů 
provedl. Až ji budete číst, všimněte si, že bylo napsáno 
mnohem více, než mohli Mormon a Moroni na zlaté 
desky zapsat.

Přečtěte si Slova Mormonova 1:9 a Mormona 8:34–35. 
Zvýrazněte si slova, která popisují, jak Pán Mormonovi 
a Moronimu při sestavování záznamu Knihy Mormo-
novy pomáhal a jak je při tom vedl.

 3. Do studijního deníku si napište odpověď na tuto 
otázku: Kdybyste byli Mormon nebo Moroni a měli byste 

zodpovědnost zestručnit několik svazků prorockých spisů do jedi-
ného záznamu, jak byste se rozhodovali, co do svého zkrácení za-
členíte?

Z těchto veršů můžeme vidět, že pisatelé Knihy Mor-
monovy viděli naši dobu a napsali to, co nám může 
pomoci nejvíce. Můžete si to poznamenat do písem 
k Mormonovi 8:35.

President Ezra Taft Benson dosvědčil, že Kniha Mormo-
nova „byla napsána pro naši dobu“, a vysvětlil, jak nám 
tato znalost může pomoci při studiu Knihy Mormo-
novy:

„Nefité tuto knihu nikdy neměli; v dávných dobách ji 
neměli ani Lamanité. Byla zamýšlena pro nás. Mor-
monovy záznamy pocházejí z konce nefitské civilizace. 
S inspirací Boha, jenž vidí všechny věci od počátku, 
zkrátil záznamy vytvářené během staletí a vybral 
příběhy, proslovy a události, které nám mohou nejvíce 
pomoci. …

Jestliže viděli dnešní dobu a vybrali to, co pro nás bude 
nejcennější, není to snad způsob, jakým máme studo-
vat Knihu Mormonovu? Máme se neustále ptát sami 
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sebe: ,Proč Pán inspiroval Mormona (nebo Moroniho 
nebo Almu), aby toto zahrnuli do svého záznamu? 
Čemu se z toho mohu naučit, aby mi to pomohlo žít 
v této době a v tomto věku?‘“ („The Book of Mormon 
Keystone of Our Religion“, Ensign, Nov. 1986, 6.)

To, že si při studiu budete klást tyto otázky, vám po-
může objevit zásady a nauky, o nichž Pán věděl, že vám 
v životě nejvíce pomohou.

Zamyslete se nyní nad svým životem. Vzpomeňte si, 
jaké máte otázky nebo jakým situacím čelíte, ohledně 
nichž byste rádi obdrželi nějaké vedení od Pána. Jednu 
nebo dvě si napište do osobního deníku (ne do studij-
ního deníku, který ukazujete učiteli). Každý den během 
studia Knihy Mormonovy hledejte zásady, které posky-
tují vedení a radu ohledně těchto situací.

President Gordon B. Hinckley ohledně 
každodenního studia písem řekl: „Možná 
si myslíte, že máte moc práce. Pět nebo 
patnáct minut denně s písmy, a zvláště 
Knihou Mormonovou, vám může přinést 

nádherné porozumění velkým věčným pravdám, které 
byly uchovány mocí Všemohoucího pro požehnání Jeho 
dětí. Při čtení … se více přiblížíte tomu, kdo je původ-
cem našeho spasení.“ („Rise to the Stature of the 
Divine within You“, Ensign, Nov. 1989, 97.)

 4. Přemítejte o tom, jaký cíl byste si mohli dát, abyste 
tento rok z četby Knihy Mormonovy získali co nejvíce. 

Svůj cíl si zaznamenejte do studijního deníku. Můžete si stanovit 
pravidelné intervaly na zhodnocení toho, jak jste pokročili.

 5. Do studijního deníku si pod dnešní látku napište toto:

Prostudoval(a) jsem si lekci „Přehled Knihy Mormonovy“ 
a dokončil(a) jsem ji (datum).

Další otázky, úvahy a postřehy, o které bych se rád(a) podělil(a) 
se svým učitelem:
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Některé zdroje pro desky Mormonovy Desky Mormonovy, které byly předány Proroku Josephu Smithovi

Desky a jejich vztah k vydané Knize Mormonově

1. Nefi
2. Nefi
Jákob
Enos
Jarom
Omni

Lehi
Mosiáš
Alma

Helaman
3. Nefi
4. Nefi

Mormon 1–7

Malé desky 
Nefiovy

Velké desky 
Nefiovy

Desky 
Eterovy

Mosazné 
desky

Uvedeny v nezkrácené podobě

Mormonovo vysvětlení  
pro začlenění malých  

desek Nefiových

Zkráceno Mormonem

Moroniovo dokončení  
knihy jeho otce

Zkráceno Moronim

Moroniovy zápisy,  
včetně titulní strany

V Knize Mormonově  
se objevuje mnoho  

citátů z těchto desek.

Desky Mormonovy  
(Zlaté desky)

Kniha Lehiova
(součást Mormonova 
zkrácení, 116 stránek 
překladu ztracených 
Martinem Harrisem)

1. Nefi až Omni

Slova Mormonova

Mormon 8–9

Eter

Moroni

Zapečetěná část

Mosiáš až Mormon 7

* Data představují přibližná časová období pokrývající jednotlivé soubory desek.
† Není přesně známo, kdy prorok Eter dokončil svůj záznam, ale bylo to 

pravděpodobně někdy mezi lety 589 př. Kr. a 131 př. Kr.
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ÚVOD K  

1. knize Nefiově
Proč studovat tuto knihu?
Při studiu 1. Nefiho zjistíte, že „láskyplná milosrdenství 
Páně jsou nade všemi těmi, které on vyvolil pro jejich 
víru, aby je učinil mocnými“. (1. Nefi 1:20.) Například 
uvidíte, jak Bůh pomohl Nefimu získat mosazné desky, 
aby tak jeho rodina mohla mít písma, jak Bůh zachránil 
Nefiho před tím, co ho fyzicky ohrožovalo na životě, a 
jak Bůh zachránil Lehiho a jeho rodinu před hladem  
v pustině a před zničením na moři a dovedl je 
bezpečně do zaslíbené země.

Lehi a jeho lid pociťovali Boží milosrdenství a 
pomoc, když dodržovali přikázání. Lehi a Nefi 
usilovali o vedení od Boha a díky němu obdrželi 
písma, sny, vidění a Liahonu. Nefi obdržel a 
zaznamenal vidění o historii země, které mu 
ukázalo vševědoucí moc Boží. Prostřednictvím 
těchto vidění Nefi spatřil budoucí křest, službu  
a ukřižování Ježíše Krista.

Když budete v této knize studovat, co Nefi a Lehi 
prožili, můžete se naučit, jak ve svém životě usilovat 
o požehnání nebe a jak je získat. 

Kdo napsal tuto knihu?
Tuto knihu napsal Lehiův syn Nefi na základě 
Pánova příkazu, aby vedl záznam svého lidu. Nefi se 
pravděpodobně narodil v Jeruzalémě nebo někde 
poblíž. Žil v době působení proroka Jeremiáše a za 
vlády krále Sedechiáše.

Nefi se snažil získat vlastní svědectví o otcových slovech 
ohledně zničení Jeruzaléma a toho, že jejich rodina 
musela odejít. Tím, že i dále vyhledával rady Páně a 
řídil se jimi, se stal nástrojem v rukou Božích. Dvakrát 
se se svými bratry poslušně vrátil do Jeruzaléma – 
nejprve, aby získal mosazné desky, a později, aby 
přesvědčil Izmaelovu rodinu, aby se přidala k Lehiově 
rodině a odešla s nimi do pustiny. Nefi s Pánovou 
pomocí postavil loď, na které se jeho rodina a ostatní 
přeplavili přes oceán do zaslíbené země. Když Lehi 
zemřel, Nefi se stal vůdcem svého lidu.

Kdy a kde byla napsána?
Záznam, který se stal 1. knihou Nefiovou, napsal 
Nefi přibližně v roce 570 př. Kr. – 30 let poté, co on a 
jeho rodina opustili Jeruzalém. (Viz 2. Nefi 5:28–31.) 
Napsal ho v zemi Nefi. 

2. BLOK: 1. DEN

1. Nefi 1
Úvod
Kniha Mormonova začíná Nefiovým vyprávěním o jeho 
otci Lehim, který věrně plnil svou roli proroka a kněž-
ského vedoucího své rodiny. Pochopení Lehiovy služby 
vám může pomoci lépe porozumět roli proroků v naší 
době. Lehi byl jedním z mnoha „proroků prorokujících 
[židům], že musejí činiti pokání“. (1. Nefi 1:4.) Protože 
Lehi Boha poslechl a prorokoval o zničení Jeruzaléma, 
lidé se mu vysmívali a snažili se ho zabít. I přesto se 
Lehi radoval z Pánova milosrdenství a z Jeho osvobo-
zující moci. Při studiu 1. Nefiho 1 uvažujte nad tím, jak 
se ve vašem životě projevuje Boží milosrdenství a jak 
Bůh osobně vstupuje do vašeho života. 

1. Nefi 1:1–3
Nefi začíná vést svůj záznam
Přečtěte si 1. Nefiho 1:1 a najděte klíčová slova a vý-
razy, které odhalují, jaký měl Nefi život.

 1. Na základě toho, co jste si přečetli ve verši 1, si na-
pište do studijního deníku alespoň jeden příklad toho, v 

čem vám váš život připadá podobný Nefiovu životu.
 2. Do studijního de-
níku si napište odpo-

věď na tuto otázku: Jak mohl 
Nefi podle vašeho názoru „[vi-
dět] mnoho strastí v průběhu 
svých dnů“, a přesto být 
„velmi obdařen Pánem za 
všech svých dnů“?

1. Nefi 1:4–20
Lehi má vidění a varuje lid, 
že Jeruzalém bude zničen
Vzpomeňte si, kdy vás ro-
diče nebo vedoucí Církve 
varovali před něčím ne-
bezpečným. Co je vedlo k 
tomu, aby vás varovali?

Náš Nebeský Otec nás 
miluje a přeje si, abychom 
byli v bezpečí před hří-
chem, který nám ubližuje. 
Jedním ze způsobů, jak 
Bůh své děti varuje, je 

Jednou z příležitostí, které 
budete jako student semináře 
tento rok mít, bude četba 
Knihy Mormonovy. Četba pí-
sem posiluje váš vztah  
s Pánem. President Spen-
cer W. Kimball učil: „Zjišťuji, 
že když začnu být nedbalým 
ve svém vztahu k božství a 
když se zdá, že žádné božské 
ucho nenaslouchá a žádný 
božský hlas nepromlouvá, 
jsem daleko, velmi daleko. 
Jestliže se ponořím do písem, 
vzdálenost se zkracuje a 
duchovnost se navrací.“ (Te-
achings of Presidents of the 
Church: Spencer W. Kimball 
[2006], 67.)

Požehnání plynoucí 
ze studia písem
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prostřednictvím proroků. Proroci varují před hříchem 
a učí spasení prostřednictvím Ježíše Krista. Při stu-
diu 1. Nefiho 1 hledejte důkazy potvrzující tuto zásadu. 
Nefi nám v úvodu svého záznamu říká, že bylo mnoho 
proroků, kteří lidem kázali a varovali je před tím, co by 
se stalo, kdyby nečinili pokání. (Viz 1. Nefi 1:4.) Přečtěte 
si 1. Nefiho 1:5–7 a ve svých písmech si označte, jak se 
Lehi modlil a o co se modlil. Z Lehiovy modlitby k Pánu 
je vidět, že tomu, co říkali proroci, věřil.

Přečtěte si 1. Nefiho 1:8–10 a níže v textu si zakrouž-
kujte vše, co Lehi viděl ve vidění.

Bůh

Ježíš Kristus

Andělé

Dvanáct dalších

Přečtěte si 1. Nefiho 1:11–12 a všimněte si, co se 
Lehimu stalo, když četl knihu, která mu byla dána. 
Tímto viděním Pán Lehiho dále připravil na službu 
mezi lidmi v Jeruzalémě. Přečtěte si 1. Nefiho 1:13 a 

všimněte si, co se Lehi 
dozvěděl ohledně 
Jeruzaléma. Při čtení si 
představte sami sebe na 
Lehiově místě a to, jak 
byste se cítili, kdyby vám 
Pán řekl, že se takové 
věci stanou vašemu 
domovu nebo městu.

To, že Lehi obdržel va-
rování, že jeho lid a jeho 
město budou zničeny, 

pro něj jistě bylo velmi těžké. Přečtěte si však 1. Ne-
fiho 1:14–15 a zjistěte, proč se Lehi radoval i přesto, 
že uviděl, že Jeruzalém bude zničen.

 3. Do studijního deníku si napište, jak byste odpověděli na 
tuto otázku: Jak mohla Lehiova zkušenost popsaná  

v 1. Nefim 1:5–15 ovlivnit jeho přání učit lid a vyzývat ho k pokání?

Poté, co Lehi obdržel varování, že Jeruzalém bude 
zničen, podělil se o své poznání s lidmi z Jeruzaléma. 
Varoval je, že budou zničeni, pokud nebudou činit po-
kání. Přečtěte si 1. Nefiho 1:18–20 a zjistěte, jak lidé 
v Jeruzalémě reagovali. Představte si, že byste praco-
vali jako redaktor novin a měli byste napsat titulek k 
tomu, co je popsáno v 1. Nefim 1:18–20. Jak by váš 
titulek zněl?   
 

Zamyslete se nad tímto prohlášením:

„Dnešní proroci, podobně jako proroci v dávných do-
bách, svědčí o Ježíši Kristu a učí Jeho evangeliu. Ozna-
mují Boží vůli a Jeho pravou povahu. Mluví statečně a 
jasně, odsuzují hřích a varují před jeho následky. Čas 
od času mohou být inspirováni k tomu, aby prorokovali 

k našemu prospěchu o budoucích událostech.“ (Věrni 
víře – Slovník evangelia [2005], 115.)

 4. Do studijního deníku vlastními slovy stručně popište, 
jakou má prorok zodpovědnost bez ohledu na protiven-

ství, kterému může čelit.

Když Nefi napsal, co jeho otec prožil v Jeruzalémě, 
doplnil poselství pro čtenáře, které začíná uprostřed 
verše v 1. Nefim 1:20 slovy: „Ale vizte, já, Nefi, vám 
ukáži …“ Tímto veršem je uvedeno téma, které Nefi 
zdůrazňuje v celém svém díle. Toto téma v 1. Nefim 
1:20 si podtrhněte a pak si přečtěte Moroniho 10:3 a 
pokuste se najít téma, které se mu podobá. (Moroni 
byl poslední prorok Knihy Mormonovy. Nefiho a Mo-
roniho od sebe dělilo více než tisíc let.)

Všimněte si, že Nefi v první kapitole Knihy Mormonovy 
prohlásil, že nám ve svém spisu ukáže „láskyplná milo-
srdenství Páně“. (1. Nefi 1:20.) V poslední kapitole Knihy 
Mormonovy nás Moroni vyzval, abychom pamatovali na 
to, „jak byl Pán … milosrdným“. (Moroni 10:3.)

Nefi nám chtěl hned na začátku svého 
záznamu sdělit, že Pánova láskyplná 
milosrdenství přicházejí k těm, kteří  
v Něj projevují víru. Starší David A. Bed-
nar z Kvora Dvanácti apoštolů vysvětlil, co 
je těmito Pánovými láskyplnými milosrden-

stvími v našem životě. Zakroužkujte si slova a slovní 
spojení, kterými starší Bednar ve svém vysvětlení popsal, 
co představuje „láskyplná milosrdenství Páně“:

„Pánovými láskyplnými milosrdenstvími jsou velmi 
osobní a individuální požehnání, síla, ochrana, ujištění, 
vedení, milující laskavost, útěcha, podpora a duchovní 
dary, které dostáváme od Pána Ježíše Krista, díky Němu 
a skrze Něho. …

… Pánova láskyplná milosrdenství se nevyskytují 
nahodile nebo pouhým sběhem okolností. Láskyplná 
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milosrdenství zveme do svého života věrností, posluš-
ností a pokorou, a často je to právě Pánovo načasování, 
jež nám tato důležitá požehnání umožňuje rozpoznat a 
vážit si jich.“ („Láskyplná milosrdenství Páně“, Lia-
hona, květen 2005, 99–100.)

 5. Do studijního deníku si napište odpověď na tuto 
otázku: Jakých Pánových láskyplných milosrdenství jste 

byli svědky ve svém životě nebo v životě někoho, koho znáte?

Začněte si všímat láskyplných milosrdenství, která vám 
Pán poskytl, a začněte si je zapisovat do osobního de-
níku nebo v tom pokračujte. Díky tomu si budete více 
uvědomovat požehnání, která vám Bůh dal.

 6. Do studijního deníku si pod dnešní látku napište toto:

Prostudoval(a) jsem si 1. Nefiho 1 a dokončil(a) jsem tuto 
lekci (datum).

Další otázky, úvahy a postřehy, o které bych se rád(a) podělil(a) 
se svým učitelem:

2. BLOK: 2. DEN

1. Nefi 2
Úvod
Lidé reagují na zjevení od Boha různě. Pán Lehimu ve 
snu přikázal, aby odvedl svou rodinu do pustiny. Laman 
a Lemuel proti příkazu od Boha reptali, zatímco Nefi 
se snažil získat potvrzující svědectví. Tím, že porovnáte 
jejich odlišné reakce, se budete moci lépe rozhodnout, 
jak použít svou svobodu jednání, až budete reagovat na 
Pánovy pokyny.

1. Nefi 2:1–7
Bůh přikazuje Lehimu, aby odešel do pustiny
Představte si, že jste Lehi a že Pán vyzval vás a vaši 
rodinu, abyste odešli z domova a nechali tam všechen 
svůj majetek. Budete muset jít pěšky mnoho dní a 
můžete si vzít jen nejnutnější zásoby pro potřeby vaší 
rodiny. Zamyslete se nad tím, jak byste na takovou 
žádost zareagovali.

Přečtěte si 1. Nefiho 2:1–6 a zjistěte, jaké okolnosti 
vedly Lehiho a jeho rodinu k tomu, aby odešli do 
pustiny.

Proč lidé usilovali Lehimu o život? (Viz 1. Nefi 2:1.)  
  
 

Co měl Lehi podle Pánova příkazu udělat? (Viz 
1. Nefi 2:2.)   
 

Lehi je příkladem zásady evangelia, že když jsme věrní 
a poslušní, Pán nám bude v době zkoušky pomáhat.

 1. Do studijního deníku si napište odpověď na následující 
otázku ohledně 1. Nefiho 2:4: Čemu se můžete naučit 

z Lehiova rozhodnutí ohledně toho, co vzít s sebou, a co nikoli?

Pro lepší představu o trase Lehiova putování se podí-
vejte na mapu na konci lekce.

Přečtěte si 1. Nefiho 2:7 a všimněte si, co Lehi udělal 
poté, co se se svou rodinou vydal na cestu do pustiny. 
Kterým slovem byste popsali jeden důležitý charakte-
rový rys, který tím Lehi projevil?  

1. Nefi 2:8–14
Laman a Lemuel reptají proti svému otci 
Všichni čtyři Lehiovi synové podstoupili stejnou cestu, 
ale udělali to s různými postoji k Božím přikázáním.

Prostudujte si 1. Nefiho 2:8–10 a zakroužkujte si slova 
řeka a údolí.

 2. Do studijního deníku si napište, co vás napadá v sou-
vislosti s touto otázkou: Co chtěl podle vás naučit Lehi La-

mana a Lemuela tím, že je přirovnal k řece a k údolí?

Přečtěte si 1. Nefiho 2:11–14 a zjistěte, proč Laman a 
Lemuel reptali proti otci. (Poznámka: Slovo tvrdošíjnost 
znamená tvrdohlavost a pýchu.)

Satan podněcuje lidi k reptání mimo jiné proto, aby je 
odvrátil od toho, aby se řídili radami žijících proroků, 
inspirovaných vedoucích a rodičů. O reptání hovořil 
starší H. Ross Workman ze Sedmdesáti. Řekl, že „rep-
tání sestává ze tří kroků, přičemž jeden krok vždy vede 
k dalšímu na svažující se cestě neposlušnosti.“
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Zaprvé, když lidé reptají, používají svůj 
vlastní úsudek a začínají zpochybňovat 
učení žijících proroků. „Nejprve [pochy-
bují] ve své mysli a pak [zasévají] pochyb-
nosti do myslí druhých.“

Zadruhé se ti, kteří reptají, začínají „vy-
mlouvat a [hledat] důvody, proč nemohou udělat to, 
co jim bylo přikázáno. … Tak si pro neposlušnost našli 
výmluvu.

Jejich výmluvy je vedou ke třetímu kroku: lenost v do-
držování Mistrova přikázání. [Viz NaS 58:29.] …

Vybízím vás, abyste se zaměřili na to přikázání žijících 
proroků, které vám vadí nejvíce. Kladete si otázku, zda 
toto přikázání platí i pro vás? Nacházíte snadno výmluvy, 
proč nemůžete toto přikázání nyní dodržovat? Jsou vám 
nepříjemní nebo vás dráždí ti, kteří vám toto přikázání 
připomenou? Jste leniví v jeho dodržování? Chraňte 
se před protivníkovým klamem. Střezte se reptání.“ 
(„Střezte se reptání“, Liahona, leden 2002, 98–100.)

 3. Do studijního deníku si napište odpověď na tuto 
otázku: Co můžete dělat, když zjistíte, že reptáte (stěžu-

jete si) na nějaké přikázání nebo církevní měřítko?

1. Nefi 2:16–19
Nefi usiluje o porozumění od Pána
Přečtěte si 1. Nefiho 2:16, 19 a označte si, co si Nefi přál 
a co dělal, že díky tomu přijal Pánova přikázání, která 
obdržel prostřednictvím svého otce. I když Nefi nerep-
tal, v 1. Nefim 2:16 píše, že Pán obměkčil jeho srdce. 

Zamyslete se nad tím, jak to svědčí o tom, že i pro něj 
mohlo být těžké Jeruzalém opustit.

 4. Do studijního deníku si napište o své zkušenosti, kdy 
jste podobně jako Nefi volali k Nebeskému Otci a pocítili 

jste, že vám Duch obměkčil srdce, nebo kdy jste získali svědectví 
ohledně něčeho, co Pán řekl.

Nefiova zkušenost nás učí této zásadě evangelia: Když 
voláme k Bohu, Bůh nám může obměkčit srdce, 
abychom věřili v Jeho slova.

Přečtěte si 1. Nefiho 2:17–18 a vyhledejte, co si Nefi 
přál a co udělal poté, co mu Pán obměkčil srdce. 
Zamyslete se nad tím, čemu se můžete naučit z roz-
dílných reakcí Nefiho, Sama, Lamana a Lemuela. Toto 
je důležitá pravda: Když se dělíme o to, čemu jsme 
se naučili prostřednictvím Ducha Svatého, druzí 
mohou našim slovům uvěřit.

 5. Do studijního deníku si napište zkušenost, kdy vás 
něčí slova vedla k tomu, abyste uvěřili slovu Božímu, po-

dobně jako Sam uvěřil Nefimu.

Přemýšlejte o tom, s kým byste se mohli podělit o něco, 
co jste poznali díky Duchu a o čem jste díky Duchu 
pocítili, že je to pravda. Může to být kamarád, člen vaší 
rodiny, církevní vedoucí nebo učitel. Tento týden si 
najděte příležitost s tímto člověkem promluvit a podělit 
se s ním o toto svědectví.

1. Nefi 2:20–24
Pán Nefiho ujišťuje, že se mu bude díky poslušnosti dařit
Najděte slib, který se nachází v 1. Nefim 2:20–21, a 
označte si ho. Tento slib se v celé Knize Mormonově 
objevuje na 34 místech. Během studia Knihy Mormo-
novy uvidíte, jak se splnilo vše, co Pán Nefimu řekl. Na 
závěr dnešní lekce si přečtěte 1. Nefiho 2:22–24.

Bůh žehná těm, kteří jsou poslušní a věrní. Zamys-
lete se nad tím, do jaké míry jste poslušni při dodržo-
vání Božích přikázání. Jak můžete být v jednom ohledu 
poslušnější? Řiďte se dojmy, které vám přináší Duch.

 6. Do studijního deníku si pod dnešní látku napište toto:

Prostudoval(a) jsem si 1. Nefiho 2 a dokončil(a) jsem tuto 
lekci (datum).

Další otázky, úvahy a postřehy, o které bych se rád(a) podělil(a) 
se svým učitelem:
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SStředozemní 
moře

Izmael zemřel na 
místě, „které bylo 
nazváno Nahom“ 
(1. Nefi 16:34)

„Od té doby 
nadále jsme 
putovali téměř 
východním 
směrem“  
(1. Nefi 17:1)

„Na okraji poblíž Rudého 
moře“ (1. Nefi 16:14)

„Téměř jihojihovýchodním 
směrem“ (1. Nefi 16:13)

„Podél okraje poblíž břehu 
Rudého moře“ (1. Nefi 2:5)

země Hojnosti (?)

Rudé 
moře

Arabská poušť

Jeruzalém

Indický oceán

Perský záliv

Mrtvé moře

Galilejské moře
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2. BLOK: 3. DEN

1. Nefi 3–4
Úvod
Pán přikázal Lehimu, aby poslal své syny zpět do Jeru-
zaléma, aby od Labana získali mosazné desky. Laman 
a Lemuel nevěřili, že by toto přikázání mohli splnit, ale 
Nefi měl víru v to, že Pán jim připraví cestu, aby mohli 
uskutečnit to, co od nich požaduje. Navzdory mnoha 
těžkostem se Nefi věrně snažil splnit to, o co je Pán 
požádal. Díky tomu byl veden Svatým Duchem a desky 
úspěšně získal. Nefiova zkušenost ukazuje, že vytrvalá 
poslušnost nás opravňuje obdržet od Pána pomoc v 
obtížných situacích.

1. Nefi 3:1–9, 19–20
Lehiovi synové se vracejí do Jeruzaléma
Ocitli jste se někdy v obtížné situaci a nevěděli jste, jak ji 
vyřešit? Dnešní lekce vám může pomoci posílit vaši víru 
a odhodlání být poslušní, až budete čelit obtížným si- 
tuacím. Na úvod si přečtěte 1. Nefiho 3:1–6 a v písmech 
si zvýrazněte, jaké přikázání dal Pán Lehimu pro jeho 
syny. Také si všimněte rozdílu mezi tím, jak na Pánův pří-
kaz reagoval Laman a Lemuel a jak na něj reagoval Nefi.

Pro lepší představu o obtížnosti tohoto Pánova příkazu 
je dobré si uvědomit, že z Jeruzaléma k Rudému moři 
(Akabskému zálivu) je to přibližně 290 km rozpálenou 
nehostinnou krajinou zamořenou bandity. Lehi a jeho 
rodina již byli od tohoto místa vzdáleni tři dny cesty 
(viz 1. Nefi 2:5–6) a nyní Pán řekl, že jeho synové se 
mají vrátit do Jeruzaléma. Přečtěte si 1. Nefiho 3:7–8 a 
vyhledejte, jak Nefi vysvětlil svou ochotu uposlechnout 
Pánův příkaz.

Nefi vydal svědectví o zásadě, že jestliže se snažíme 
dělat to, co Pán přikazuje, pak pro nás připraví 
cestu, abychom to mohli uskutečnit. Při dalšímu 
studiu 1. Nefiho 3 přemýšlejte o tom, jak vás Nefiův 
příklad odvahy a odhodlání může inspirovat k větší 
poslušnosti a víře v Pána. Zvláště si všímejte toho, jak 
Nefi reagoval na těžkosti. Ačkoli Nefi čelil protivenství, 
když se se svými bratry snažil získat mosazné desky, 
rozhodl se, že nebude reptat. (Viz 1. Nefi 3:6.)

Mosazné desky obsahovaly „záznam o Židech“ (1. Nefi 
3:3) a představovaly pro ně písma. Obsahovaly některé 
spisy a informace, které se nacházejí v současném 
Starém zákoně, a také další prorocké spisy. Přečtěte si 
1. Nefiho 3:19–20 a podtrhněte si, co mosazné desky 
obsahovaly, že byly pro Lehiovu rodinu a jeho potomky 
tak důležité.

Mistrovství v písmu – 1. Nefi 3:7
Přečtěte si 1. Nefiho 3:7 třikrát (způsob čtení můžete 
prostřídat: nahlas nebo pro sebe). Písma zavřete a 
snažte se písemně odpovědět na následující otázky, 
aniž byste se na tento verš dívali:

• Ke komu Nefi hovoří?   
 

• K čemu se Nefi zavázal?   
 

• Co Nefi věděl, že Pán udělá?   
 

Otevřete si písma a připomeňte si 1. Nefiho 3:7 a 
zkontrolujte si své odpovědi.

Prorok Joseph Smith řekl: „Osvojil jsem si toto pravidlo: 
Když Pán přikazuje, udělej to.” (History of the Church, 
2:170.) Toto prohlášení si můžete napsat do písem  
k 1. Nefimu 3:7.

1. Nefi 3:10–31
Laban zcizuje Lehiův majetek a pokouší se Nefiho a jeho 
bratry zabít
Bůh nám žehná různými způsoby, když dodržujeme 
Jeho přikázání. Zkušenost se získáním mosazných 
desek utvrdila v Nefim svědectví, že Bůh připraví 
svým dětem cestu, aby mohly splnit Jeho přikázání. 
(Viz 1. Nefi 3:7.) Pomocí následující tabulky si prostu-
dujte první dva pokusy Lehiových synů získat mo-
sazné desky. Odpovědi na otázky napište do sloupců 
k jednotlivým pokusům nebo tento úkol vypracujte do 
studijního deníku.

Upozornění: V Nefiově době bylo zvykem metat los, 
když bylo třeba vybrat jednu z možností. (Viz 1. Nefi 
3:11.) Metáním losu Nefi a jeho bratři usilovali o Pá-
novo vedení, které by jim pomohlo splnit Jeho příkaz 
získat mosazné desky. (Viz Přísloví 16:33; Průvodce  
k písmům, „Losy“.)

Otázky První pokus 
(1. Nefi 3:10–18)

Druhý pokus 
(1. Nefi 3:21–31)

 1. Kdo tam šel?

 2. Co udělali? 

 3. Jak bratři 
zareagovali 
na tento neú-
spěšný pokus? 
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 1. Poté, co se první pokus získat mosazné desky nezdařil, 
Nefi a jeho bratři byli „nesmírně zarmouceni“. (1. Nefi 

3:14.) Projděte si 1. Nefiho 3:15–16 a do studijního deníku si na-
pište, jak se Nefiova reakce na první neúspěch lišila od reakce 
jeho bratrů.

 2. Zamyslete se nad druhým pokusem (viz 1. Nefi 3:21–
31) a pak si do studijního deníku napište odpověď na tuto 

otázku: Jak nám hněv, reptání a nevíra brání v tom, abychom sly-
šeli Boha?

1. Nefi 4:1–26
Nefi získává mosazné desky
Najděte otázky, které Laman a Lemuel kladli v 1. Ne-
fim 3:31. Kdybyste byli Nefi, jak byste na jejich otázky 
odpověděli? Přečtěte si 1. Nefiho 4:1–3 a vyhledejte, jak 
Nefi bratrům na jejich otázky odpověděl. Proč podle 
vás Nefi při zodpovídání otázek použil příklad Mojžíše 
a Rudého moře? Napište si tu část Nefiovy odpovědi 
bratrům, která vám připadá povznášející:   
 

Před Mojžíšem také stál zdánlivě nesplnitelný úkol, 
když mu bylo přikázáno, aby děti Izraele vyvedl  
z Egypta. I přes opakované pokusy nedokázal faraona 
přesvědčit, aby dovolil Izraelitům odejít. Nicméně Moj-
žíš dál dělal to, co mu Pán přikázal, a Pán pro něj našel 
způsob, jak Izraelity osvobodit.

Nefi vztáhl Mojžíšův příklad na svou vlastní situaci a 
měl důvěru, že i pro něj Bůh najde nějaký způsob, jak 
mosazné desky získat. Při studiu zbývající části příběhu 
si všímejte, co přinesla Nefiova houževnatost a odhod-
lání poslechnout Boha i přes počáteční nezdary.

Potřebovali jste někdy něco udělat nebo jste cítili 
inspiraci, že máte něco udělat, a přitom jste v tu chvíli 
nevěděli proč, kdy a jak? President Harold B. Lee 
poznamenal, že v takových situacích často chceme 
vidět „konec od počátku“ ještě předtím, než jsme 
ochotni řídit se Pánovým vedením, a poskytl k tomu 
tuto radu: „Musíte se naučit přijít až na okraj světla a 
pak udělat ještě několik kroků do temnoty; potom se 
objeví světlo a bude vám ukazovat cestu.“ (Citováno 
v: Boyd K. Packer, „The Edge of the Light“, BYU Today, 
Mar. 1991, 23.)

Přečtěte si 1. Nefiho 4:4–7 a určete, jak Nefi vstoupil  
s vírou do tmy [do neznáma].

Jaký význam má slovní spojení „nicméně jsem šel 
dále“? (1. Nefi 4:7.)   
 

 3. Do studijního deníku popište situaci, kdy by mladý 
muž nebo mladá žena mohli být požádáni nebo by mohli 

být vedeni Svatým Duchem, aby udělali něco, o čem předem ne-
vědí, jak to dopadne. Možná se vám již stalo, že jste začali něco 

dělat s vírou, aniž jste předem věděli, jak nebo kdy vám Bůh po-
může. Pokud ano, napište si o tom do deníku. O tuto zkušenost se 
můžete podělit s ostatními během lekce.

Nefi zjistil, jak, kdy a proč mu Pán pomůže splnit při-
kázání získat desky až poté, co umožnil Duchu Sva-
tému, aby ho vedl, a až poté, co se rozhodl vykročit  
s vírou. Přečtěte si 1. Nefiho 4:8–26 a všimněte si, jak 
mu Pán se získáním mosazných desek pomohl.

 4. Do studijního deníku si napište, jak Duch vysvětlil Ne-
fimu, proč má zabít Labana. (Viz 1. Nefi 4:8–13.)
 5. Do studijního deníku si napište odpověď na tuto 
otázku: Co z toho, čemu jste se naučili z Nefiova koneč-

ného úsilí získat mosazné desky, vám může pomoci uspět  
v obtížných úkolech, které řešíte nebo budete řešit v životě?
Až v životě přijdou okamžiky, kdy nebudete vědět jak, 
proč a kdy, vzpomeňte si na zásadu, kterou dokládá 
Nefiova zkušenost: Když projevujeme víru v Boha a 
snažíme se dělat to, o co nás žádá, i když nevidíme 
výsledek, Bůh nás povede vlivem Ducha Svatého.

Komentář a informace o historickém pozadí 
Příkaz zabít Labana
Prorok Joseph Smith učil, že Pán stanovuje měřítko 
toho, co je správné a co je špatné: „Bůh řekl: ,Neza-
biješ.‘ [Exodus 20:13] a jindy řekl: ,Dokonce vyhladíš 
je.‘ [Deuteronomium 20:17]. Toto je zásada, kterou se 
řídí vláda nebes – skrze zjevení přizpůsobené okolnos-
tem, v nichž se děti království nacházejí. Cokoli Bůh 
vyžaduje, je správné, bez ohledu na to, co to je, i když 
možná neuvidíme, jaký to mělo účel, ještě dlouho poté, 
co k událostem dojde. Hledáme-li nejprve království 
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Boží, všechny dobré věci budou přidány.“ (History of the 
Church, 5:135.)

Když zvážíme následující vysvětlení, může nám to 
pomoci pochopit, proč Pán od Nefiho žádal, aby La-
bana zabil: Pán dal Labanovi nejméně dvě příležitosti 
mosazné desky dobrovolně vydat, ale Laban nebyl 
ochoten „poslouchati přikázání Páně“. (1. Nefi 4:11.) 
Laban byl lhář a zloděj a snažil se zavraždit Lamana a 
chtěl nechat zabít všechny čtyři Lehiovy syny, za což 
by ho, podle Mojžíšova zákona, mohl stihnout trest 
smrti. (Viz Exodus 21:14.) Pán věděl, že je nezbytné, 
aby Lehi a jeho potomci měli k dispozici zazna-
menaná písma, i kdyby kvůli tomu „zahynul jeden 
člověk“. (1. Nefi 4:13.)

Mosazné desky nejen požehnaly lid a národy Knihy 
Mormonovy, ale také uchovaly a zajistily učení dávných 
proroků pro naši dobu díky tomu, že některé spisy  
z nich byly opsány na zlaté desky, ze kterých byla pře-
ložena Kniha Mormonova (například citáty z Izaiáše a 
Zenosova alegorie). Prostřednictvím Knihy Mormonovy 
pak tato učení z mosazných desek požehnala a i nadále 
žehnají životu milionů lidí a národům světa. V koneč-
ném důsledku bylo toto vše v sázce, když Nefi stál nad 
Labanem a následoval vedení Ducha. 

President Ezra Taft Benson navrhl „tři krátká kontrolní 
měřítka“, která nám pomohou vyvarovat se toho, 
abychom byli během obtížných situací oklamáni:

„1. Co o tom říkají standardní díla? Izaiáš 
řekl, že pokud jde o zákon a svědectví, 
pokud lidé nemluví podle tohoto slova, je 
tomu proto, že v nich není žádné světlo. 
(Viz Izaiáš 8:20.) …

Musíme pilně studovat písma. Zvlášť 
důležité jsou pro nás Kniha Mormonova a Nauka a 
smlouvy. …

2. Druhé vodítko zní takto: co na toto téma říkají pre-
sidenti Církve posledních dnů – a zvláště žijící presi-
dent?…

Na zemi je dnes jen jeden muž, který mluví za Církev. 
(Viz NaS 132:7; 21:4.) Tímto mužem je president [Cír-
kve]. Díky tomu, že nám předává slovo Páně  
v současné době, mají pro nás jeho slova ještě bezpro-
střednější význam než slova mrtvých proroků. Když 
mluví pod vlivem Ducha Svatého, jsou jeho slova 
písmem. (Viz NaS 68:4.) …

President se může vyjádřit k jakémukoli tématu, které 
považuje pro Svaté za potřebné. …

3. Třetím a posledním kontrolním měřítkem je Duch 
Svatý – měřítko Ducha. Duchem můžeme ‚… znáti 
pravdu ohledně všech věcí‘. (Moroni 10:5.) Toto kon-
trolní měřítko může být zcela účinné jen tehdy, když 
jsou cesty, kterými člověk komunikuje s Bohem, čisté a 
ctnostné a nezanesené hříchem.“ (Conference Report, 
Oct. 1963, 16–17.)

 6. Do studijního deníku si pod dnešní látku napište toto:

Prostudoval(a) jsem si 1. Nefiho 3–4 a dokončil(a) jsem 
tuto lekci (datum).

Další otázky, úvahy a postřehy, o které bych se rád(a) podělil(a) 
se svým učitelem:

2. BLOK: 4. DEN

1. Nefi 5–6; 9
Úvod
Manželka proroka Lehiho Saria se obávala, že se jejich 
synové z Jeruzaléma nevrátí. Lehi ji utěšoval tím, že ji 
ujišťoval o své víře v Pána. Když se synové s mosaznými 
deskami bezpečně vrátili, Saria získala silnější svědec-
tví o tom, že její rodinu vede a ochraňuje Boží ruka. 
Když Lehi mosazné desky prostudoval, „byl naplněn 
Duchem a počal prorokovati o svém semeni“. (1. Nefi 
5:17.) Při studiu této lekce přemýšlejte o svém osobním 
studiu písem a o tom, co můžete dělat pro to, abyste 
získali moc, která pochází z bádání ve slově Božím.

1. Nefi 5:1–9
Lehiovi synové se v bezpečí vracejí ke své rodině do pustiny
Cesta do Jeruzaléma a zpět trvala Nefimu a jeho 
bratrům nejspíše několik týdnů. Zamyslete se nad tím, 
jaké to bylo, když váš bratr, sestra, rodič nebo někdo, 
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koho znáte, odjel na delší dobu z domova – například 
na misii, do školy nebo nastoupil vojenskou službu. 
Kvůli čemu jste měli o svého blízkého starost nebo 
jste se o něj nějak báli (nebo si myslíte, že se rodiče o 
něj mohli bát), když jste od něj byli na dlouhou dobu 
odloučeni? Přečtěte si 1. Nefiho 5:1–3 a vyhledejte, jaké 
obavy vyjádřila Saria Lehimu ohledně cesty jejich synů 
zpět do Jeruzaléma.

Prostudujte si 1. Nefiho 5:4–6 a najděte, jak Lehi odpo-
věděl Sarii na její obavy.

 1. Do studijního de-
níku si vlastními slovy 

napište to, co Lehi odpověděl 
své manželce.

Zamyslete se nad 
následujícími otázkami: 

• Co vás zaujalo na 
tom, jak Lehi reagoval na 
Sariiny stížnosti?
• Jak je na Lehiových 
slovech vidět jeho víra a 
odvaha, které získal ze 
zjevení, jež mu Bůh dal?

Jaký vliv mělo podle 
1. Nefiho 5:6 Lehiovo svědectví na Sarii?   
 

Z této Lehiovy a Sariiny zkušenosti se můžeme naučit 
dvěma pravdám, a to, že Pán nám může požehnat jisto-
tou, když se řídíme Jeho inspirací, a že můžeme druhé 
utěšit a posílit, když jim vyjádříme svou víru v Boha.

 2. Do studijního deníku popište, kdy jste pocítili utěšující 
ujištění od Boha během obtížného období, nebo kdy jste 

se podělili o svědectví, abyste někoho utěšili nebo posílili, nebo 
kdy vás utěšila nebo posílila něčí slova víry.

Přečtěte si 1. Nefiho 5:7–9 a najděte, jaký vliv měla tato 
zkušenost na Sariinu víru.

• Co Saria díky této zkušenosti zjistila?   
 

 3. Do studijního deníku si napište odpověď na tuto 
otázku: Jak se Sariino svědectví v 1. Nefim 5:8 podobá 

Nefiovu svědectví v 1. Nefim 3:7?

1. Nefi 5:10–22
Lehi bádá v mosazných deskách
Nefi a jeho bratři riskovali život, obětovali rodinné bo-
hatství, podnikli dlouhou cestu a byli na cestě Bohem 
ochraňováni, aby získali mosazné desky. Kdybyste byli 

Jedním ze způsobů, jak poro-
zumět písmům, je formulovat 
zásady, které obsahují, vlast-
ními slovy. Když písemně nebo 
ústně přeformulujete to, co 
čtete, pomůže vám to lépe po-
rozumět pravdám obsaženým 
v písmech. Je to také příle-
žitost pro Ducha Páně vydat 
svědectví o pravdách.

Formulování 
vlastními slovy

členem Lehiovy rodiny, jak by jejich úsilí ovlivnilo váš 
postoj ke studiu toho, co bylo na mosazných deskách?

Poté, co se synové bezpečně vrátili, začal Lehi zkoumat 
obsah mosazných desek. Přečtěte si 1. Nefiho 5:11–14 a 
podtrhněte si, co mosazné desky obsahovaly.

Přečtěte si 1. Nefiho 5:17–20 a najděte, jak studium 
mosazných desek na Lehiho zapůsobilo. Jak byste 
dokončili formulaci následující zásady na základě toho, 
co jste se dozvěděli v těchto verších? (viz 1. Nefi 5:17): 
Když bádáme v písmech, můžeme být   
 

Starší Robert D. Hales z Kvora Dvanácti apoštolů tuto 
pravdu potvrdil:

„Když chceme mluvit s Bohem, modlíme se. A když 
chceme, aby On mluvil s námi, bádáme v písmech; ne-
boť Jeho slova promlouvají skrze Jeho proroky. On nás 
pak bude učit, pokud budeme naslouchat nabádáním 
Svatého Ducha. 

Pokud jste v poslední době neslyšeli, jak k vám pro-
mlouvá Jeho hlas, vraťte se k písmům s novýma očima 
a s novýma ušima. Jsou naším duchovním záchranným 
lanem.“ („Svatá písma: Moc Boží k našemu spasení“, 
Liahona, listopad 2006, 26–27.)

 4. Do studijního deníku si napište zkušenost, kterou jste 
měli, když jste bádali v písmech a pocítili jste Ducha Páně.

Přečtěte si 1. Nefiho 5:21–22 a najděte, proč byly tyto 
desky pro Lehiho a jeho rodinu „velmi cenné“.

Přečtěte si náboženskou píseň „Když rozjímám o Tvých 
Písmech“ (Náboženské písně, č. 159) a všimněte si, 
jaká požehnání můžeme obdržet při bádání v písmech. 
Zamyslete se nad svou každodenní četbou písem. Jak 
byste mohli své studium písem zlepšit?   
 

Je moudré, když během své pouti smrtelností – naší 
pustinou – studujeme písma. Pamatujte na to, že 
mosazné desky byly získány prostřednictvím víry a 
oběti a že bez mosazných desek by Lehi a jeho rodina 
neobdrželi požehnání, která na své cestě potřebovali. 
(Viz 1. Nefi 5:22.) Při bádání v písmech můžeme být 
naplněni Duchem Páně a můžeme obdržet sílu a víru 
k dodržování Jeho přikázání.

1. Nefi 6:1–6
Nefi píše proto, aby přesvědčil všechny lidi, aby přišli 
k Ježíši Kristu 
Vyberte si knihu, kterou máte doma, nebo si vzpo-
meňte na nějakou, kterou znáte. Co podle vás vedlo 
autora této knihy k tomu, aby ji napsal? Jak vám zna-
lost autorova záměru pomáhá při její četbě?
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Přečtěte si 1. Nefiho 6:3–6 a v textu si podtrhněte, 
jaký záměr měl Nefi při psaní svého záznamu. Slovní 
spojení „Bůh Abrahamův a Bůh Izákův a Bůh Jáko-
bův“ (viz verš 4) označuje Jehovu neboli Ježíše Krista. 
V Nefiově záměru pokračovali všichni, jejichž zápisy se 
nacházejí v Knize Mormonově: Jedním z účelů Knihy 
Mormonovy je přesvědčit všechny lidi, aby přišli 
k Ježíši Kristu.

 5. Do studijního deníku popište, jak pochopení toho, 
jaký záměr měl Nefi při psaní svého zápisu, ovlivní to, jak 

budete Knihu Mormonovu studovat.

1. Nefi 9
Nefi zhotovuje dva soubory desek
V 1. Nefim 9 (viz také kapitola 6) Nefi vysvětlil, že mu 
bylo přikázáno, aby vedl dva soubory záznamů – tyto 
soubory jsou známy jako malé desky a velké desky 
Nefiovy. Malé desky měly obsahovat posvátnou historii 
jeho lidu – službu proroků a Pánova zjevení – a velké 
desky měly obsahovat světskou historii. (Viz 1. Nefi 
9:2–4.) Dva soubory desek, které Pán Nefimu přikázal 
zhotovit, Nefi označuje slovním spojením „tyto desky“ 
a „ony druhé desky“. Na okraj písem si k 1. Nefimu 9 
napište poznámku podobnou té následující – pomůže 
vám pamatovat na to, o kterém souboru desek Nefi 
hovoří: „tyto desky“ = malé desky (posvátné), „ony druhé 
desky“ = velké desky (světské).

Během studia Knihy Mormonovy pochopíte, proč Nefi 
vedl dva soubory desek. Nefi byl inspirován, aby učinil 
výtah, zkrácenou verzi, z vyprávění svého otce (na-
lézá se v 1. Nefim 1–8) na malých deskách. O téměř 
tisíc let později přikázal Pán proroku Mormonovi, aby 
tyto malé desky Nefiovy připojil ke zlatým deskám. 
(Viz Slova Mormonova 1:7.) Ani jeden z těchto mužů 
nevěděl, proč to mají udělat (viz 1. Nefi 9:5), ale Pánův 
příkaz poslechli.

 6. Až budete při osobním studiu číst 1. Nefiho 9, zamyslete 
se nad tím, proč je důležité poslouchat Pána, i když zcela 

nerozumíme Jeho úmyslům, a zapište si to do studijního deníku.

 7. Do studijního deníku si pod dnešní látku napište toto:

Prostudoval(a) jsem si 1. Nefiho 5–6 a 9 a dokončil(a) 
jsem tuto lekci (datum).

Další otázky, úvahy a postřehy, o které bych se rád(a) podělil(a) 
se svým učitelem:

3. BLOK: 1. DEN

1. Nefi 7
Úvod
V 1. Nefim 7 vidíme Nefiovu naprostou oddanost 
Pánu. Se svými bratry poslechl Pánův příkaz, aby se 
vrátili do Jeruzaléma a přivedli s sebou do pustiny Iz-
maela a jeho rodinu. Na zpáteční cestě do pustiny se 
Laman a Lemuel a někteří členové Izmaelovy rodiny 
proti Nefimu vzbouřili a chtěli se vrátit do Jeruzaléma. 
Když Nefiho svázali a snažili se ho zabít, s vírou se 
modlil, byl Pánem vysvobozen a upřímně odpustil 
těm, kteří ho sužovali. Při studiu této lekce přemítejte 
o tom, jak můžete na přikázání a těžkosti reagovat  
s vírou, tak jako Nefi.

1. Nefi 7:1–5
Pán přikazuje Lehiovým synům, aby se vrátili do Jeruzaléma 
pro Izmaela a jeho rodinu
Zamyslete se nad svou rodinou a nad tím, proč jsou 
rodiny v Božím plánu důležité.

Přečtěte si 1. Nefiho 7:1–2 a najděte, o co měl Lehi 
podle Pánova příkazu své syny požádat a proč si to Pán 

Nefi a jeho bratři hovoří s Izmaelovou rodinou
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přál. (Může být užitečné vysvětlit, že slovo símě  
v 1. Nefim 7:1 znamená děti a potomstvo.)

Jednou ze zásad, o kterých se dozvídáme z těchto 
veršů, je to, že Pán nám přikazuje, abychom uzav-
řeli manželství a vychovávali pro Něho děti.) Při 
dalším studiu 1. Nefiho 7 si položte otázku, proč jsou 
manželství a rodina natolik důležité, že Pán Nefimu 
a jeho bratrům kvůli tomu přikázal, aby se vrátili do 
Jeruzaléma a podstoupili tak mnohadenní obtížnou 
cestu pustinou.

Přečtěte si následující úryvek z dokumentu „Rodina 
– prohlášení světu“ a zjistěte, co novodobí proroci 
prohlásili o důležitosti manželství: „My, První předsed-
nictvo a Rada dvanácti apoštolů Církve Ježíše Krista 
Svatých posledních dnů slavnostně prohlašujeme, že 
manželství mezi mužem a ženou je ustanoveno Bohem 
a že rodina je středem Stvořitelova plánu pro věčný 
osud Jeho dětí. (Liahona, listopad 2010, 129.)

Můžete si zakroužkovat slovní spojení „pro Pána“  
v 1. Nefim 7:1. Zamyslete se nad tím, co toto slovní 
spojení znamená v dnešní době.

Při četbě následujících rad z dokumentu „Rodina – 
prohlášení světu“ hledejte další náměty, jak vychovávat 
děti pro Pána.

„Prohlašujeme, že přikázání, které Bůh dal svým dětem, 
aby se množily a naplnily zemi, je stále v platnosti. … 

… Rodiče mají posvátnou povinnost vychovávat své 
děti v lásce a spravedlivosti, starat se o jejich tělesné a 
duchovní potřeby, učit je vzájemně se milovat a sloužit 
jeden druhému, dodržovat přikázání Boží a být občany, 
kteří dodržují zákony, kdekoli žijí. Manželé a man-
želky – matky a otcové – budou voláni k zodpovědnosti 
před Bohem za nesplnění těchto povinností.“ (Liahona, 
listopad 2010, 129.)

Přečtěte si 1. Nefiho 7:3–5 a najděte, jak Pán pomohl 
Lehiovým synům splnit Jeho příkazy. Jak Pán pomohl 
Izmaelovi a jeho rodině, aby přijali pozvání připojit se  
k Lehiově rodině v pustině?

 1. Požádejte rodiče, církevního vedoucího nebo učitele, 
aby uvedli tři způsoby, jak se dnešní mládež může připra-

vit na manželství a na výchovu dětí „pro Pána“. Jejich rady si za-
znamenejte do studijního deníku.

1. Nefi 7:6–15
Nefi se pokouší přesvědčit bratry, aby pokračovali v cestě 
do pustiny
Přečtěte si 1. Nefiho 7:6–7 a najděte, proč se Laman, 
Lemuel a někteří členové Izmaelovy rodiny během 
cesty pustinou vzbouřili. Představte si, jaké by to bylo 

Písma se pro vás mohou stát 
smysluplnější, pokud si bu-
dete v duchu představovat, co 
se v nich odehrává. Představte 
si, jak byste se cítili a jak by-
ste se chovali, kdybyste sami 
prožili to, co se v písmech 
popisuje. Toto vám také může 
pomoci uvědomit si, jak se 
příběhy z písem mohou podo-
bat situacím ve vašem životě, 
a také vám to může pomoci 
uplatňovat pravdy, kterým 
písma učí.

Představujte si písma
být Nefim v této situaci. 
Přemýšlejte, co byste řekli 
Lamanovi a Lemuelovi 
a Izmaelově rodině, 
abyste je přesvědčili, aby 
pokračovali v cestě do 
zaslíbené země.

Přečtěte si 1. Nefiho 7:8–
12 a vyhledejte otázky, 
které Nefi bratrům 
položil, aby se jim po-
kusil vymluvit návrat do 
Jeruzaléma. Na které tři 
pravdy podle Nefiových 
slov bratři zapomněli?

Do studijního deníku 
si napište odpovědi na 
následující otázky:

 2. Jak by pamatování na tyto tři pravdy pomohlo Lama-
novi a Lemuelovi zůstat věrnými Pánu?
 3. Napište si čtyři až pět požehnání, která jste od Pána 
dostali. Když budete pamatovat na to, co pro vás Pán 

udělal, jak vám to pomůže věrně Ho následovat?
Přečtěte si 1. Nefiho 7:13–15 a najděte, co by se podle 
Nefiových slov stalo Lamanovi, Lemuelovi a vzpur-
ným členům Izmaelovy rodiny, pokud by se vrátili do 
Jeruzaléma.

 4. Do studijního deníku si napište odstavec o tom, proč 
je nezbytné pamatovat na to, co pro vás Pán udělal, a řídit 

se Jeho vedením.

1. Nefi 7:16–22
Pán vysvobozuje Nefiho
Při četbě 1. Nefiho 7:16 si dále představujte, jaké by to 
bylo být v Nefiově situaci. Co byste udělali? 

Nefi se modlil. Jeho modlitbu si přečtěte v 1. Nefim 
7:17–18 a najděte, o co se Nefi modlil.

Všimněte si, že Nefi žádal Pána o to, aby ho vysvobodil 
„podle [jeho] víry“. Z těchto veršů se dozvídáme mimo 
jiné to, že Bůh zodpovídá naše modlitby podle naší 
víry. Modlit se s vírou znamená modlit se s důvěrou 
v Pána a také vždy s ochotou jednat.

Prostudujte si následující prohlášení staršího Davida 
A. Bednara z Kvora Dvanácti apoštolů ohledně Nefiovy 
modlitby v 1. Nefim 7: 17 a o tom, že Usmíření má moc 
měnit nám srdce. Podtrhněte si všechna slovní spojení, 
která vám pomáhají pochopit, jak důležitá je ochota 
jednat, zatímco se modlíme s vírou.
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„Víte, o co bych se pravděpodobně modlil 
já, kdyby moji bratři svázali mě? V mé 
modlitbě by asi nechyběla prosba, aby se 
mým bratrům stalo něco špatného, a 
zakončil bych ji slovy ‚Kéž bys mne 
vysvobodil z rukou mých bratří.‘ neboli, 

jinak řečeno, ‚Prosím, hned teď mě dostaň z téhle 
bryndy!‘. Pro mě je zvlášť zajímavé to, že Nefi se 
nemodlil o to, o co bych se modlil já – aby se okolnosti, 
v nichž se nacházel, změnily. Místo toho se modlil o 
sílu, aby tyto okolnosti mohl změnit. A chtěl bych 
podotknout, že se právě takto modlil proto, že znal a 
chápal uschopňující moc Spasitelova Usmíření a že 
tuto moc již dříve zažil. … 

Bratři a sestry, ponaučení, které si každý z nás z této 
příhody může vzít, je jasné a zřejmé. Když se vy i já 
naučíme chápat a používat uschopňující moc Usmíření 
v osobním životě, budeme se modlit a usilovat o sílu, 
abychom dokázali změnit své okolnosti, a ne o to, aby 
se změnily okolnosti, v nichž se nacházíme. Staneme 
se činiteli, kteří ‚působí‘, a ne objekty, na které ‚je pů-
sobeno‘. (2. Nefi 2:14.)“ („‚In the Strength of the Lord‘ 
(Words of Mormon 1:14; Mosiah 9:17; Mosiah 10:10; 
Alma 20:4),” Brigham Young University 2001–2002 Spee-
ches [2002], 124.)

 5. Do studijního deníku si napište odpověď na jednu  
z těchto otázek:

a) Kdy jste se v životě modlili s vírou a rozpoznali jste, že vám 
Pán na vaši modlitbu odpověděl?
b) Jak se můžete stejně jako Nefi modlit a snažit se získat sílu 
změnit okolnosti namísto toho, abyste se modlili o to, aby se 
okolnosti změnily samy?

Poté, co byl Nefi vysvobozen z pout, ho bratři chtěli 
znovu napadnout. Přečtěte si 1. Nefiho 7:19–21 a 
určete, co vás zaujalo na Nefiově postoji. Vzpomeňte 
si na nějakou situaci ve vaší rodině, která vyžadovala 
odpuštění. Zamyslete se nad tím, proč je tak důležité, 
aby si členové rodiny byli ochotni navzájem odpouštět.

 6. Do studijního deníku si pod dnešní látku napište toto:

Prostudoval(a) jsem si 1. Nefiho 7 a dokončil(a) jsem tuto 
lekci (datum).

Další otázky, úvahy a postřehy, o které bych se rád(a) podělil(a) 
se svým učitelem:

3. BLOK: 2. DEN

1. Nefi 8
Úvod
V 1. Nefim 8 čteme o Lehiově vidění stromu života. 
Když pojedl z ovoce stromu, který symbolizuje požeh-
nání Usmíření, pocítil velkou radost. Pak uviděl různé 
skupiny lidí, které reagovaly různě na strom a jeho 
ovoce. V rámci přípravy na tuto lekci pro vás může být 
užitečné, když si zazpíváte nebo přečtete slova písně 
„Železná tyč“. (Náboženské písně, č. 171.) Při studiu 
této kapitoly uvažujte o tom, jak vám Usmíření přineslo 
velkou radost a co musíte dělat nyní a v budoucnosti 
pro to, abyste obdrželi všechna jeho požehnání. Za-
myslete se nad tím, jaké překážky možná budete muset 
překonat, abyste měli na tato požehnání nárok.

1. Nefi 8:1–18
Lehi pojídá z ovoce stromu 
života a vyzývá svou rodinu, 
aby učinila totéž
Vzpomeňte si na to, kdy 
jste pocítili, že vás osobně 
má Pán rád. Zamyslete se 
nad tím, jak rozhodnutí, 
která činíte, ovlivňují to, 
jak blízký vztah máte 
k Bohu a do jaké míry 
jste schopni pociťovat 
Jeho lásku. Při studiu 
1. Nefiho 8 si všímejte, co 
se zde dozvídáte o tom, 
co máte dělat a čemu se 
máte vyhýbat, abyste se 
mohli přiblížit Pánu a pociťovat silněji Jeho lásku ve 
svém životě.

Přečtěte si 1. Nefiho 8:2 a najděte, co Lehi zažil, 
zatímco se nacházel v pustině. Přečtěte si 1. Nefiho 
8:5–12 a najděte, co je pravděpodobně ústředním obra-
zem neboli hlavním bodem Lehiova snu.

Až najdete ústřední obraz, napište si několik slov a 
slovních spojení, kterými Lehi popsal ovoce v 1. Ne-
fim 8:10–11.   
 

Pán často v roli symbolů používá předměty, které 
jsou pro nás známé, aby nám tím pomohl porozu-
mět věčným pravdám. Abyste mohli lépe pochopit, 
co představuje strom a ovoce v Lehiově snu, přečtěte 
si následující prohlášení staršího Neala A. Maxwella 

První předsednictvo učilo, že 
„náboženské písně zvou Du-
cha Páně“ a „vytvářejí uctivou 
atmosféru“. (Náboženské 
písně, ix.) Pokud tam, kde 
studujete, nejsou pro zpěv 
nebo poslech náboženských 
písní vhodné podmínky, může 
vám pomoci i to, když si slova 
písně přečtete nebo když si je 
zopakujete v mysli.

Začleňte do svého 
studia hudbu
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z Kvora Dvanácti apoštolů: „Strom života … je láska 
Boží. (Viz 1. Nefi 11:25.) Láska, kterou Bůh chová ke 
svým dětem, je nejvýmluvněji vyjádřena tím, že nám 
daroval Ježíše jako Vykupitele: ‚Tak Bůh miloval svět, 
že Syna svého jednorozeného dal.‘ (Jan 3:16.) Přijmout 
lásku Boží znamená přijmout Ježíšovo Usmíření a 
osvobození a radost, kterou nabízí.“ („Poučme se od 
Lamana a Lemuela“, Liahona, leden 2000, 7.)

Abyste dokázali lépe určit, která zásada evangelia je 
znázorněna v 1. Nefim 8:10–12, podtrhněte si v pís-
mech, co Lehi udělal s ovocem v 1. Nefim 8:11, a také 
si podtrhněte, k čemu to podle 1. Nefiho 8:12 vedlo. 
Zamyslete se nad tím, jak byste mohli „pojíst“ z Usmí-
ření, podobně jako Lehi „pojedl“ z ovoce.

Lehiova zkušenost ukazuje, že když přicházíme k Je-
žíši Kristu a přijímáme Jeho Usmíření, přináší nám 
to štěstí a radost. 

 1. Do studijního deníku si napište odpověď na tuto 
otázku: Kdy vám Spasitelovo Usmíření přineslo štěstí  

a radost?

Zamyslete se nad tím, proč máme podobně jako Lehi 
toužit po tom, aby i naše rodina a naši přátelé zakusili 
požehnání Usmíření, poté, co jsme je zakusili sami. 
Přečtěte si 1. Nefiho 8:3–4, 13–18 a najděte, jak členové 
Lehiovy rodiny reagovali na jeho výzvu, aby pojedli  
z ovoce stromu života.

Není možné, abychom za druhé učinili rozhodnutí, zda 
okusí lásku Boží. Avšak podobně jako Lehi je k tomu 
můžeme vyzvat a povzbudit. Zvažte, jak byste mohli 

vyzvat a povzbudit někoho, koho znáte, aby přišel ke 
Kristu a obdržel požehnání Jeho Usmíření.

1. Nefi 8:19–35
Lehi vidí, jak se některým lidem daří dojít ke stromu života 
a pojíst z ovoce a jiným ne
V 1. Nefim se dále dočtete, jak bylo vidění stromu ži-
vota ukázáno i Nefimu. Nefi zaznamenal, co znamenají 
jednotlivé symboly a obrazy z vidění. Pomocí násle-
dující tabulky zjistěte výklad jednotlivých symbolů. Při 
následujícím cvičení využijte hledání v písmech. Už jste 
prostudovali a poznali výklad prvních dvou symbolů.

Symbol z Lehiova snu Výklad symbolu, který 
obdržel Nefi

Strom (viz 1. Nefi 8:10;  
v 1. Nefim 15:22 je nazván 
stromem života)

Láska Boží (viz 1. Nefi 11:25)

Ovoce stromu (viz 1. Nefi 
8:10–12)

Největší z Božích darů – 
požehnání Usmíření Ježíše 
Krista (viz 1. Nefi 15:36)

Řeka (špinavé) vody (viz 
1. Nefi 8:13)

  
  
(viz 1. Nefi 12:16; 15:27)

Tyč ze železa (viz 1. Nefi 
8:19)

  
  
(viz 1. Nefi 11:25; 15:23–24)

Mlha temnoty (viz 1. Nefi 
8:23)

  
  
(viz 1. Nefi 12:17)

Veliká a prostorná stavba (viz 
1. Nefi 8:26)

  
  
(viz 1. Nefi 11:36; 12:18)

Mohlo by vám pomoci, kdybyste si písma označili tak, 
že výklad jednotlivých 
symbolů (odpovědi v 
druhém sloupci z tabulky 
výše) si napíšete k verši 
nebo veršům, kde se o 
symbolu hovoří (verše  
v prvním sloupci tabulky).

Při čtení následujícího 
citátu presidenta Boyda K. 
Packera z Kvora Dvanácti 

Poznámky, které si napíšete 
do písem, pro vás mohou být 
dosažitelnější než informace  
v deníku nebo na lístku 
papíru. Když si do písem napí-
šete výklad symbolů, křížové 
odkazy a další informace, 
může vám to pomoci písma 
pochopit a později z nich učit.

Označujte si verše 
v písmech



25

apoštolů si podtrhněte, co řekl o tom, proč je studium 
Lehiova snu pro nás důležité:

„Možná si myslíte, že Lehiův sen neboli vidění pro 
vás nemá žádný zvláštní význam, ale ten sen pro vás 
význam má. I vy jste v tomto snu; každý z nás je  
v něm. …

Lehiův sen neboli vidění železné tyče v sobě obsahuje 
vše, co Svatý posledních dnů potřebuje k tomu, aby 
porozuměl této zkoušce života.“ („Finding Ourselves 
in Lehi’s Dream“, Ensign, Aug. 2010, 22.)

Při studiu zbývající části 1. Nefiho 8 uvažujte o tom, 
jak vám to, o čem se učíte, může pomoci při chápání 
„této zkoušky života“. Přečtěte si 1. Nefiho 8:21–33 a 
najděte, jak řeka, mlha temnoty a veliká a prostorná 
stavba bránila lidem z Lehiova snu v tom, aby pojedli 
neboli těšili se z ovoce stromu života. V písmech si také 
můžete označit klíčová slova a slovní spojení, která 
popisují tyto překážky a to, jaký vliv měly na lidi.

Co může být těmito překážkami, které Lehi viděl,  
v našem dnešním životě? Podtrhněte si ty z následujících 
překážek, o nichž z vlastní zkušenosti víte, že někomu 
zabránily přijít ke Spasiteli a pociťovat radost: porno-
grafie, usilování o přijetí nebo chválu druhých, závislost, 
sobeckost, chamtivost, závist, to, že se někdo nemodlil a 
nestudoval písma, přílišné oddávání se elektronické zá-
bavě, přehnané věnování se nějaké činnosti nebo sportu, 
nepoctivost a to, když se řídíme tím, co dělají všichni. 
Jmenujte novodobé příklady těchto překážek.

Následující zásada evangelia představuje jednu z mož-
ností, jak shrnout to, čemu nás učí studium překážek  
v 1. Nefim 8:21–33: Pýcha, světskost a podléhání po-
kušením nám může bránit v tom, abychom získali 
požehnání Usmíření.

 2. Do studijního deníku si napište výše uvedené shrnutí, 
to, co si myslíte o jeho pravdivosti, a to, jak ho můžete 

použít v životě.

Zamyslete se nad tím, jak špinavost světa, Satanova 
pokušení a pýcha světa mohou škodit našemu duchov-
nímu pokroku nebo ho zpomalovat.

Znovu prozkoumejte 1. Nefiho 8:21–33. Tentokrát 
hledejte odpovědi na tyto otázky:

• Nakolik byla železná tyč (slovo Boží, do kterého patří 
písma, inspirovaná slova proroků a ostatních církev-
ních vedoucích a osobní zjevení) nezbytná pro ty, 
kteří úspěšně pojedli z ovoce?

• Které slovní spojení v 1. Nefim 8:30 popisuje, co 
musíme dělat, aby nás slovo Boží bezpečně dovedlo 
ke stromu života?

 3. Napište si do studijního deníku, jak nás slovo Boží 
může vést a chránit nás před pokušením.

Tyto verše nás učí této zásadě evangelia: Pokud 
se pevně držíme slova Božího, pomůže nám to 
překonat pokušení a světské vlivy. Když se pevně 
držíme slova Božího, pomáhá nám to lnout těsněji 
k Pánu a získávat požehnání plynoucí z Usmíření.

 4. Abyste lépe viděli, že tyto zásady platí i ve vašem ži-
votě, napište si do studijního deníku odpověď na jednu 

nebo obě z těchto otázek:
a) Kdy vám slovo Boží posloužilo jako vodítko nebo vám po-
mohlo překonat nějaké pokušení, pýchu nebo světskost?
b) Kdy vám slovo Boží pomohlo více se přiblížit ke Spasiteli?

Lehi nabádal své potomky „s veškerým citem láskypl-
ného rodiče, aby poslouchali slova jeho“. (1. Nefi 8:37.) 
Přál si, aby zažili radost a požehnání plynoucí z Usmí-
ření Ježíše Krista, tak jako je zažil on.

 5. Do studijního deníku si napište cíl, jak zlepšíte své 
studium slova Božího.

Když se budete řídit slovem Božím a budete se ho 
pevně držet, můžete překonat překážky, které by vám 
bránily přijmout Usmíření a obdržet skutečnou radost.

 6. Do studijního deníku si pod dnešní látku napište toto:

Prostudoval(a) jsem si 1. Nefiho 8 a dokončil(a) jsem tuto 
lekci (datum).

Další otázky, úvahy a postřehy, o které bych se rád(a) podělil(a) 
se svým učitelem:

3. BLOK: 3. DEN

1. Nefi 10–11
Úvod
Lehiova učení o stromu života a jeho proroctví o 
Židech posílila v Nefim touhu vidět, slyšet a poznat 
sám pro sebe to, co viděl jeho otec. Když Nefi přemítal 
o tom, co řekl jeho otec, byl „unesen Duchem Páně“ 
(1. Nefi 11:1) a obdržel své vlastní vidění stromu života. 
V tomto vidění spatřil také Spasitelův život, službu a 
smrt - Nefi se stal svědkem Spasitelovy lásky k nám. 
Při studiu této lekce uvažujte, čemu se můžete naučit 
z příkladu, který nám Nefi dal v tom, jak usiloval o 
osobní zjevení. Také se zamyslete nad životem a poslá-
ním Spasitele a nad Jeho velkou láskou k nám všem.
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1. Nefi 10:1–16
Lehi prorokuje
Poté, co Lehi popsal své vidění stromu života, proro-
koval o tom, co se stane v budoucnosti. Jeho proroctví 
jsou zaznamenána v 1. Nefim 10:1–16. Přečtěte si 
1. Nefiho 10:4–6 a v písmech si označte odpovědi na 
tyto otázky:

• Kdy měl podle Lehiova proroctví přijít Mesiáš - Spa-
sitel?

• Co se podle Lehiových slov stane s těmi, kteří 
nebudou „spoléhati na tohoto Vykupitele“?

1. Nefi 10:17–11:6
Nefi usiluje o to, aby viděl, slyšel a poznal tytéž pravdy jako 
jeho otec
Zamyslete se nad tímto příběhem a uvažujte o tom, 
jak je možné, že různí lidé mohou tutéž situaci prožít 
tak odlišně: Tři mladí lidé se zúčastnili téhož církevního 
shromáždění. Podle jednoho z nich bylo shromáždění 
nudné a byla to ztráta času. Druhý si myslel, že shro-
máždění bylo hezké, ale že mu nepřineslo nic nového. 
Třetí se cítil povznesen Duchem Svatým a obdržel 
osobní inspiraci a vedení, které přesahovalo  
to, čemu bylo na shromáždění učeno.

Při studiu Nefiovy zkušenosti popsané v 1. Nefim 
10:17–11:6 si všimněte, co Nefi udělal, že díky tomu 
obdržel další zjevení, které přesahovalo to, čemu učil 
jeho otec.

Přečtěte si 1. Nefiho 10:17 a podtrhněte si, co Nefi 
pociťoval poté, co uslyšel o Lehiově vidění.

Přečtěte si 1. Nefiho 10:19 a vyhledejte slovní spojení, 
které nás učí, jak jsou nám zjevována Boží tajemství.

Tajemství Boží obdrží podle 1. Nefiho 10:19 ti, kteří 
pilně hledají. Napište si, co podle vás znamená pilně 
hledat.   
 

Nefi nám poskytl vynikající příklad toho, jak pilně 
usilovat o zjevení. Přečtěte si 1. Nefiho 10:17–19 a 
11:1–6, vyberte si dvě ze tří témat v níže uvedené 
tabulce - přání, víra a přemítání - a do tabulky napište 
k příslušným otázkám své odpovědi.

Přání Co si Nefi přál vědět?   
 
Jak podle vás naše přání ovlivňují naši 
schopnost obdržet zjevení?   
 
Co byste se rádi dozvěděli od Pána?   
 

Víra Co z toho, v co Nefi věřil, vedlo ke získání 
zjevení?   
 
Jak by podle vás víra v tyto věci mohla 
v dnešní době ovlivnit naši schopnost 
obdržet zjevení?   
 
Věříte tomu, co vám Pán zjevil?   
 

Přemítání 
(hluboké 
zamýšlení se nad 
něčím; otevření 
mysli a srdce 
Duchu Svatému)

Co se stalo, když Nefi seděl a přemítal? 
(Viz 1. Nefi 11:1.)   
 
Jak podle vás může přemítání vést ke 
zjevení?   
 
Co můžete dělat pro to, abyste ve svém 
životě více přemítali o evangeliu?   
 

Zásadu evangelia, které jste se naučili z Nefiovy zkuše-
nosti, shrňte tím, že dokončíte tuto větu: Bůh zjevuje 
pravdu těm, kteří  
 .

 1. Do studijního deníku si napište odpověď na jednu  
z těchto otázek nebo na obě dvě:

a) Kdy jste pocítili, že vám Bůh odpověděl na modlitbu, nebo 
kdy jste pocítili nabádání Ducha při tom, když jste pilně usilovali 
o pomoc nebo o vedení od Pána?
b) Jak můžete například pilněji usilovat o inspiraci od Pána?

1. Nefi 11:7–36
Nefi je svědkem blahosklonnosti Ježíše Krista
Nefi během svého vidění dále přemítal a usiloval 
o Boží vedení. Přečtěte tato slova presidenta Boyda 
K. Packera, presidenta Kvora Dvanácti apoštolů, a vy-
hledejte, na co především bylo podle jeho slov zamě-
řeno Nefiovo vidění:

„Ve Starém zákoně se objevují proroctví o Mesiášovi.  
V Knize Mormonově je však zaznamenané vidění udá-
losti, které se ve Starém zákoně nic nevyrovná.

Poté, co Lehiova rodina [opustila Jeruzalém], Lehi ob-
držel vidění stromu života. Jeho syn Nefi se modlil, aby 
poznal, co toto vidění znamená. Jako odpověď mu bylo 
dáno pozoruhodné vidění o Kristu.

V tomto vidění spatřil:

• pannu, jak drží v náručí dítě
• toho, který bude připravovat cestu - Jana Křtitele
• službu Syna Božího
• dvanáct dalších, kteří následovali Mesiáše
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• nebesa otevřená a anděle, kteří jim sloužili
• zástupy lidí, kteří byli požehnáni a uzdraveni
• Kristovo ukřižování
• moudrost a pýchu světa, která bojuje proti jeho dílu. 

(Viz 1. Nefi 11:14–36.)

Toto vidění je ústředním poselstvím Knihy Mormo-
novy.“ („The Things of My Soul“, Ensign, May 1986, 
60–61.)

Nefimu pomohl s objasněním významu stromu života 
anděl, který se pak Nefiho zeptal: „Znáš význam 
stromu, který viděl tvůj otec?“ (1. Nefi 11:21.) Význam 
stromu si připomeňte tím, že si podtrhnete slovní spo-
jení, kterými Nefi a anděl tento strom popsali  
v 1. Nefim 11:21–24.

Přečtěte si 1. Nefiho 11:16 a podtrhněte si otázku, kte-
rou anděl Nefimu předtím položil. Do písem si můžete 
poznamenat, že slovo blahosklonnost znamená ochotné 
sestoupení z vyššího postavení, aby bylo pomoženo a 
požehnáno druhým.

V 1. Nefim 11:17 vyhle-
dejte, jak Nefi andělovi 
odpověděl. Co Nefi 
věděl? Co nevěděl? Když 
Nefi andělovi odpově-
děl, anděl mu ukázal, že 
blahosklonnost Ježíše 
Krista je projevem Boží 
lásky k nám.

Nyní, když jste se dozvě-
děli, co znamená slovo 
blahosklonnost, si přečtěte 
1. Nefiho 11:13–21 a pak 
si přečtěte následující 
citát staršího Geralda 
N. Lunda, který v té 
době sloužil jako člen 

Sedmdesáti, a uvažujte nad tím, v jakém smyslu je 
Spasitelovo narození projevem Jeho blahosklonnosti 
a Jeho lásky k nám: „Ježíš – člen Božstva, Prvorozený 
Otcův, Stvořitel, Jehova Starého zákona – zde nyní 
opouští své božské a svaté postavení; vzdává se veš-
keré své slávy a majestátu a vstupuje do těla malého 
děťátka; bezmocný a naprosto závislý na své matce a 
pozemském otci. To, že nepřišel do těch nejvybraněj-
ších pozemských paláců, v nachovém rouchu [což je 
znamení královského rodu] a zasypán klenoty, ale že 
přišel do nuzného chléva, je udivující. Není divu, že 
anděl Nefimu pravil: ‚Viz blahosklonnost Boží!‘“ (Jesus 
Christ, Key to the Plan of Salvation [1991], 16.)

 2. Do studijního deníku si napište, co pro vás znamená 
skutečnost, že Ježíš Kristus sestoupil „z trůnu božského“ 

Při studiu písem je důležité 
objasnit si obtížně srozumi-
telná slova. To vám pomůže 
lépe je pochopit. Když se při 
studiu setkáte se slovem, kte-
rému nerozumíte, podívejte 
se do poznámek pod čarou 
v písmech, použijte slovník 
nebo se zeptejte rodiče nebo 
učitele. Může být užitečné 
napsat si význam těchto slov 
do písem.

Objasněte si význam 
obtížných slov

(„Jak nesmírnou láskou“, Náboženské písně, č. 113) a ze svého 
velkolepého postavení v předsmrtelném světě, aby se narodil jako 
maličké nemluvně.

Přečtěte si 1. Nefiho 11:27 a zamyslete se nad tím, 
v jakém smyslu je i Spasitelův křest projevem Jeho 
blahosklonnosti. I když byl Ježíš bez hříchu, dal se po-
křtít, aby projevil poslušnost Božích zákonů. Také nám 
projevuje svou lásku tím, že nám dal příklad, kterým 
se můžeme řídit.

Přečtěte si 1. Nefiho 11:28–31 a zamyslete se nad tím, 
jak je život Ježíše Krista, který strávil ve službě druhým, 
projevem Jeho blahosklonnosti. Všimněte si, komu 
Spasitel sloužil a koho uzdravoval.

 3. Do studijního deníku si napište, jak to, co se píše  
v 1. Nefim 11:28–31, ukazuje Spasitelovu lásku k Jeho li-

dem. Jak se to podle vás vztahuje k Jeho lásce, kterou k vám 
chová v dnešní době?

Přečtěte si 1. Nefiho 11:32–33 a zamyslete se nad tím, 
jak ukřižování Ježíše Krista ukazuje Jeho blahosklon-
nost. Přečtěte si prohlášení staršího Earla C. Tingeyho, 
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který tehdy sloužil jako člen Předsednictva Sedmdesáti, 
a najděte, co řekl o tom, jak Spasitelovo Usmíření uka-
zuje Jeho lásku a jak vám žehná:

„Ježíš Kristus jako ten, který byl vybrán, aby splnil po-
žadavky Usmíření, svolil k tomu, … aby byl pokoušen, 
zkoušen, zesměšňován, souzen a ukřižován, i když měl 
moc i pravomoc těmto událostem zabránit.

President John Taylor popsal Kristovu 
blahosklonnost těmito nádhernými slovy: 
‚Bylo dále nutné, aby sestoupil pod 
všechny věci, aby mohl druhé pozvednout 
nad všechny věci …‘ [The Mediation and 
Atonement (1882), 144.]

Kristovo utrpení v getsemanské zahradě ztělesňuje tu 
nejpozoruhodnější Kristovu vlastnost, Jeho dokonalou 
lásku. Můžeme na tom vidět, že nás všechny skutečně 
miloval. …

Usmíření je událost, díky níž můžeme být smířeni s 
Bohem. … Z hlediska rodiny to znamená znovu se 
sjednotit jeden s druhým a s Bohem a s Jeho Synem Je-
žíšem Kristem. Znamená to, že se smutek z odloučení 
promění ve štěstí ze shledání.“ („Velký plán štěstí“, 
Liahona, květen 2006, 73–74.)

Usmíření Ježíše Krista představovalo hlavní část Jeho 
blahosklonnosti a bylo největším projevem Jeho lásky 
k nám.

 4. Do studijního deníku si napište, jak znalost blahosklon-
nosti Ježíše Krista ovlivňuje váš postoj a vaši lásku k Němu.

Na závěr dnešního studia si zazpívejte náboženskou 
píseň „Jak nesmírnou láskou“ (Náboženské písně, 
č. 113) nebo si ji poslechněte nebo si přečtěte její slova. 
Všimněte si v ní slovních spojení, která potvrzují to, 
o čem jste se dnes učili. Zamyslete se nad tím, proč 
požehnání Usmíření Ježíše Krista jsou pro vás „nejvíce 
žádoucí“ a „nejradostnější“. (Viz 1. Nefi 11:22–23.) 
Když budete podobně jako Nefi pilně usilovat o to, 
abyste prostřednictvím zjevení dosáhli porozumění, 
přiblížíte se více k Pánu a budete v životě pociťovat 
moc Jeho oběti a radost, kterou přináší.

 5. Do studijního deníku si pod dnešní látku napište toto:

Prostudoval(a) jsem si 1. Nefiho 10–11 a dokončil(a) jsem 
tuto lekci (datum).

Další otázky, úvahy a postřehy, o které bych se rád(a) podělil(a) 
se svým učitelem:

3. BLOK: 4. DEN

1. Nefi 12–14
Úvod
Záznam o Nefiově vidění, který začíná v 1. Nefim 11, 
pokračuje v 1. Nefim 12–14. Nefi v tomto vidění spatřil 
velká neštěstí, včetně konečného zničení svého po-
tomstva. Spatřil, že zlovolní lidé vyjmou z Bible jasné 
a cenné pravdy, kvůli čemuž budou mnozí duchovně 
klopýtat. Toto vidění však dalo Nefimu důvod i k velké 
naději v budoucnost. Uviděl Kolumba a osídlení Ame-
riky. Uviděl, že Pán připraví podmínky pro Znovuzří-
zení evangelia, včetně znovuzřízení mnoha jasných a 
cenných pravd, které se ztratily. Nefi byl svědkem toho, 
jak Pán v posledních dnech pomůže těm, kteří budou 
žít spravedlivě, a ochrání je. Při studiu 1. Nefiho 12–14 
se zamyslete nad tím, jak jsou ve vašem životě důležité 
ony jasné a cenné pravdy, kterým učí Kniha Mormo-
nova a další písma posledních dnů. I vy můžete zvítězit 
nad zlem, když se budete snažit žít spravedlivě a ctít 
svoje smlouvy s Bohem.

1. Nefi 12
Nefi vidí budoucnost nefitského a lamanitského národa
V 1. Nefim 12 Nefi popsal, co viděl z budoucnosti 
svých potomků a jak na ně budou působit vlivy znázor-
něné mlhou temnoty a velikou a prostornou stavbou. 
Nefi potomky označuje slovem símě.

Nefi spatřil, že někteří jeho potomci přijmou všechna 
požehnání Usmíření. Také však viděl, že jeho potomky 
nakonec zničí Lamanité. Přečtěte si 1. Nefiho 12:19 
a podtrhněte si, proč byli Nefité zničeni. Zamyslete 
se nad tím, jak se můžete vyvarovat pýchy a vyhnout 
ďáblovým pokušením.

1. Nefi 13:1–9
Nefi vidí velikou a ohavnou církev
V následujícím seznamu zakroužkujte sporty, které jste 
někdy hráli nebo sledovali; seznam můžete rozšířit:

Fotbal

Kriket

Basketbal

Baseball

Stolní tenis

Tenis

Ragby

Lední hokej

Volejbal

Americký fotbal

V profesionálním sportu se týmy často připravují na 
zápas tím, že zkoumají soupeřovy předchozí zápasy 
a jeho strategii. Pochopení soupeřových cílů, metod a 
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strategií nám může pomoci připravit se na ně a lépe se 
jim bránit.

V 1. Nefim 13 Nefi popsal, co viděl ohledně těch, kteří 
se v posledních dnech budou stavět proti Církvi Boží. 
Přečtěte si 1. Nefiho 13:1–6 a vyhledejte, co Nefi viděl, 
že vznikne mezi pohany, a co o tom řekl anděl.

Touto „velikou a ohavnou církví“, kterou 
viděl Nefi, není žádná konkrétní skupina, 
denominace nebo církev. Starší Bruce 
R. McConkie z Kvora Dvanácti apoštolů 
ji definuje jako „všechny … organizace 
jakéhokoli jména či charakteru …, jejichž 

záměrem je vést lidi po cestě, která je odvádí od Boha 
a od Jeho zákonů, a tudíž od spasení v království 
Božím“. (Mormon Doctrine, 2nd ed. [1966], 137–138.) 
Definici staršího McConkieho si můžete napsat  
k 1. Nefimu 13:4–6.

Přečtěte si 1. Nefiho 13:8–9 a vyhledejte, o co usiluje 
veliká a ohavná církev a co ji k tomu vede.

 1. Do studijního deníku si napište odpověď na tuto 
otázku: Proč je podle vás důležité vědět, že Satan organi-

zuje své síly, aby nás odváděl od Boha a od Jeho zákonů?

Při dalším studiu 1. Nefiho 13 uvidíte příklad toho, jak 
se veliká a ohavná církev snaží bránit těm, kteří hledají 
Spasitele.

1. Nefi 13:10–42
Nefi vidí budoucí pohany s Biblí, Knihou Mormonovou a 
dalšími písmy posledních dnů
Jako protiváhu vlivu veliké a ohavné církve připravil 
Pán cestu pro Znovuzřízení evangelia. V 1. Nefim 13 
Nefi předvídal takové události, jako to, že do zaslíbené 
země přijde díky působení Ducha Božího Kolumbus a 
poutníci. (Viz 1. Nefi 13:12–13.) Také předvídal americ-
kou válku za nezávislost — v níž „pohané, kteří vyšli 
ze zajetí“, bojovali proti pohanům ze své otčiny, kteří 
se shromáždili proti nim, ale byli „vysvobozeni mocí 

Boží z rukou všech ostatních národů“. (Viz 1. Nefi 
13:16–19.)

Přečtěte si 1. Nefiho 13:20–23 a vyhledejte, která kniha 
se, podle toho, co Nefi viděl, zpočátku šířila mezi po-
hanskými osadníky v zaslíbené zemi.

K 1. Nefimu 13:20 si napište „Bible“. Nefi vysvětlil, 
že Bible pro nás bude velmi cenná (1. Nefi 13:23) a 
že když byla na začátku sepsána, „obsahovala plnost 
evangelia Páně“ (1. Nefi 13:24). S pomocí 1. Nefiho 
13:26–27, 29 doplňte do tohoto shrnutí chybějící slova:

Veliká a ohavná církev vyňala z Bible „mnohé části, 
jež jsou -------------------- a převelice --------------------; 
a také mnohé -------------------- Páně vyňali“. (1. Nefi 
13:26.) Tyto části vyňala proto, aby „-------------------- 
pravé cesty Páně, aby mohli -------------------- oči a 
-------------------- srdce dětí lidských“. (1. Nefi 13:27.) 
Protože tyto věci chyběly, „přemnozí --------------------“. 
(1. Nefi 13:29.)

Až doplníte chybějící slova, přečtěte si výše uvedené 
shrnutí znovu.

Jedním z cílů veliké a ohavné církve je „převraceti 
pravé cesty Páně“ (1. Nefi 13:27), a to tak, že vyjme 
mnoho jasných a cenných pravd. „Převraceti“ znamená 
odvracet stranou nebo pryč od něčeho, co je správné. 
Zamyslete se nad tím, jaké negativní následky má to, 
když se člověk odvrátí stranou nebo pryč od „pravé 
cesty Páně“.

Pomocí písem odpovězte na tyto otázky:

• Co podle 1. Nefiho 13:34 přinese Pán díky svému 
milosrdenství? (Může být užitečné vysvětlit, že titul 
„Beránek“ se vztahuje na Spasitele Ježíše Krista.)  
  
 

• Co bude podle Spasitelových slov v 1. Nefim 13:35–
36 ukryto, aby to vyšlo k pohanům?   
 

• Co bylo podle andělových slov v 1. Nefim 13:36 na-
psáno v záznamu, který byl ukryt - v Knize Mormo-
nově?   
 

• O jakých dalších knihách kromě Knihy Mormonovy 
by mohla být řeč v 1. Nefim 13:39?   
 

Přečtěte si 1. Nefiho 13:40–41 a podtrhněte si, co Kniha 
Mormonova a tyto další knihy oznámí všem lidem. Je 
důležité všimnout si, že musíme přijít ke Spasiteli „po-
dle slov, jež budou utvrzena ústy Beránkovými“ (1. Nefi 
13:41) – což jsou písma.

Z této části Nefiova vidění se dozvídáme, že Kniha 
Mormonova a písma posledních dnů znovuzřizují 
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jasné a cenné pravdy, které nám pomáhají poznat, 
že Ježíš Kristus je Syn Boží, a také to, jak k Němu 
můžeme přijít.

 2. Do studijního deníku si napište odpovědi na tyto 
otázky:

a) Jak ony jasné a cenné pravdy v Knize Mormonově a v dalších 
písmech posledních dnů ovlivnily vaše svědectví o Ježíši Kristu?
b) Jak vám pomohly lépe porozumět evangeliu a žít podle něj?

Věnujte chvíli zhodno-
cení toho, do jaké míry 
vám studium písem 
pomáhá přibližovat se 
Spasiteli.

1. Nefi 14:1–17
Nefi vidí bitvu mezi velikou 
a ohavnou církví a Církví 
Beránka Božího
V 1. Nefim 14 čteme 
o bitvě mezi velikou a 
ohavnou církví a Církví 
Beránka Božího. Přečtěte 
si 1. Nefiho 14:10–13 a 

vyhledejte, na které straně bylo více lidí. V 1. Nefim 
14:12 si všimněte, proč lidí, kteří podporovali Církev 
Beránkovu, bylo málo a proč veliká a ohavná církev 
dokázala shromáždit celé zástupy.

Jak byste se cítili, kdybyste bojovali ve válce a stála by 
proti vám přesila? Přečtěte si 1. Nefiho 14:14 a podtrh-
něte si slovní spojení, která popisují, jakou pomoc ob-
drží „[svatí] z církve Beránkovy“ a „lid smlouvy Páně“ 
pro boj se zlem.

V 1. Nefim 14:1–17 se dozvídáme jednu důležitou zá-
sadu evangelia, která zní, že když žijeme spravedlivě 
a dodržujeme své smlouvy, moc Boží nám pomůže 
zvítězit nad zlem.

 3. Ve studijním deníku několika větami vysvětlete, jak 
vám to, že jste součástí „[lidu] smlouvy Páně“ a že jste 

„ozbrojeni spravedlivostí“ (žijete spravedlivě), pomohlo zvítězit 
nad pokušeními, která vás mohla odvést od Boha a Jeho zákonů.

Nefi viděl, že ti, kteří podporují velikou a ohavnou 
církev, podlehnou v posledních dnech „úplnému 
zničení“. (Viz 1. Nefi 14:3.) Můžete si být jisti, že Boží 
království v posledních dnech zvítězí.

Když si zapisujete, co vás 
napadlo v souvislosti s písmy, 
vyhraďte si na to dostatek 
času. I když se snažíte dokon-
čit nějaký úkol, otázku pečlivě 
zvažte. Některé otázky vyža-
dují čas a zamyšlení, jestliže je 
chcete zodpovědět dobře. Při 
psaní usilujte o vedení Ducha 
Svatého.

Zapisujte si to, co vás 
napadá ohledně písem

 4. Do studijního deníku si pod dnešní látku napište toto:

Prostudoval(a) jsem si 1. Nefiho 12–14 a dokončil(a) jsem 
tuto lekci (datum).

Další otázky, úvahy a postřehy, o které bych se rád(a) podělil(a) 
se svým učitelem:

4. BLOK: 1. DEN

1. Nefi 15
Úvod
V 1. Nefim 15 uvidíte rozdíl mezi Nefiovou pilnou 
snahou obdržet osobní zjevení a mezi úsilím jeho 
bratrů nedoprovázeném vírou. Při studiu této kapitoly 
uvažujte o tom, jaké úsilí vynakládáte na to, abyste od 
Pána obdrželi odpovědi a vedení.

1. Nefi 15:1–11
Nefiovi bratři si stěžují, že nerozumějí Lehiovu vidění
Mnoho činností od nás vyžaduje vynaložení úsilí před 
tím, než se můžeme těšit z výsledků. Vzpomeňte si na 
nějakou činnost, kterou se zabýváte – například stu-
dium ve škole, hra na hudební nástroj nebo sport – a 
zamyslete se nad tím, jaký je vztah mezi úsilím, které 
této činnosti věnujete, a mezi výsledky, kterých dosa-
hujete. Podobný vztah hledejte při studiu 1. Nefiho 15. 
Všimněte si, jak spolu souvisejí snaha poznat duchovní 
pravdy a to, že od Pána obdržíme zjevení.

Poté, co se Nefi pilně snažil porozumět otcovu vidění a 
učení, a poté, co sám obdržel zjevení, se vrátil do stanu 
svého otce. Tam našel své bratry uprostřed rozepře. Pro-
čtěte si 1. Nefiho 15:1–3 a zjistěte, o čem diskutovali.

V 1. Nefim 15:6–7 si podtrhněte, co Nefiovy bratry 
znepokojovalo a kvůli čemu se přeli. Proč pro ně bylo 
podle 1. Nefiho 15:3 těžké porozumět tomu, čemu je 
Lehi učil?   
 

Přečtěte si 1. Nefiho 15:8 a podtrhněte si, na co se Nefi 
bratrů zeptal. Proč bylo logické, že se jich Nefi na toto 
zeptal po tom, co právě prožil?

V 1. Nefim 15:9 si podtrhněte, co mu bratři odpověděli. 
Bratři Nefimu vysvětlili: „Neptali jsme se, protože Pán 
k nám nepromlouvá.“

 1. Představte si, že máte kamaráda, který Pána nežádá o 
vedení, protože nevěří, že mu Pán odpoví. Prostudujte si 

1. Nefiho 15:11 a zamyslete se nad tím, co Nefi bratrům poradil 
ohledně toho, jak můžeme od Pána dostat odpověď. Pak do 
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studijního deníku napište dopis, v němž svého kamaráda povzbu-
díte, aby se Boha ptal s vírou. V dopise se zmiňte o Nefiově radě 
a o vašem postoji k modlitbě.

Z toho, co Nefi a jeho bratři udělali a prožili, se mů-
žeme naučit mimo jiné té zásadě evangelia, že jestliže 
žádáme Pána ve víře a jsme poslušni Jeho přiká-
zání, pak jsme připraveni přijímat od Něj větší 
zjevení a vedení.

 2. Vyberte si jednu z otázek uvedených níže a odpověď 
na ni si napište do studijního deníku:

a) Co byste řekli novému členovi Církve, abyste mu pomohli poro-
zumět, co je třeba udělat pro to, aby nás Pán mohl učit a vést?
b) Jak vaše snaha poznávat duchovní pravdy a získávat Pánovo 
vedení ovlivnila vaši schopnost pociťovat Ducha a rozumět evan-
geliu?

O svou odpověď z výše uvedeného cvičení se někdy 
během následujícího dne podělte s rodičem, jiným 
členem rodiny, církevním vedoucím nebo učitelem. Při 
tom tohoto člověka vybídněte, aby se s vámi podělil o 
vlastní zkušenost s tím, jak on vyvíjel úsilí a víru, když 
usiloval o pomoc a vedení Nebeského Otce.

1. Nefi 15:12–20
Nefi vysvětluje rozptýlení a shromáždění Izraele
Nefiovi bratři byli zmateni ohledně Lehiova proroctví 
a učení o olivovníku a pohanech. (Viz 1. Nefi 15:7; viz 
také 1. Nefi 10:12–15.) Nefi vysvětlil, že rozptýlení při-
rozených větví olivovníku symbolizuje, že dům Izraele 
(Boží lid smlouvy) bude kvůli své neposlušnosti fyzicky 
a duchovně rozptýlen. Ve svém rozptýleném stavu pak 
tito lidé ztratili znalost evangelia i svou identitu členů 
domu Izraele. Až bude v posledních dnech docházet ke 
shromažďování domu Izraele, lidé na celé zemi budou 
přijímat znovuzřízené evangelium a uvědomovat si, že 
jsou Pánovým lidem smlouvy. (Viz 1. Nefi 15:14–15.)

Přečtěte si 1. Nefiho 15:14 a označte si, co pozná roz-
ptýlený Izrael v posledních dnech.

Nefi učil, že ti, kteří vstoupí do Církve, jsou jako by 
naroubováni „na pravý olivovník“. (1. Nefi 15:16.) 
Také řekl, že podobně jako rozptýlení domu Izraele 
i toto naroubování neboli shromáždění se uskuteční 
„prostřednictvím pohanů“. (1. Nefi 15:17.) Může 
být užitečné vysvětlit, že v písmech má slovo „po-
hané … několik významů. Někdy označuje lidi, kteří 
nejsou izraelského původu, někdy lidi, kteří nejsou 
židovského původu, a někdy národy, které jsou bez 
evangelia, i když mezi těmito lidmi může býti nějaká 
izraelská krev. Poslední uvedené použití tohoto slova 
je zvláště charakteristické pro Knihu Mormonovu a 
Nauku a smlouvy.“ (Průvodce k písmům, „Pohané“, 
scriptures.lds.org.)

Pán dodržuje své sliby a pamatuje na smlouvy se svými 
dětmi. Přeje si, aby všechny Jeho děti obdržely požeh-
nání věčného evangelia. (Viz 1. Nefi 15:18.) Vaše úsilí 
sdílet evangelium s přáteli a s rodinou a váš závazek 
sloužit se ctí na misii pomáhá naplnit Lehiovo proroctví.

1. Nefi 15:21–36
Nefi na základě vlastní zkušenosti odpovídá bratrům na 
otázky ohledně Lehiova vidění
Ve zbývající části 1. Nefiho 15 jsou zaznamenány 
otázky, které bratři položili Nefimu ohledně Lehi-
ova snu. Zeptali se: „Co znamená ona tyč ze železa, 
kterou náš otec viděl, jež vedla ke stromu?“ (1. Nefi 
15:23.) Přečtěte si Nefiovu odpověď v 1. Nefim 15:24–
25 a vyhledejte, jaká požehnání jsou slíbena těm, 
kteří pilně naslouchají slovu Božímu. V následujícím 
prohlášení presidenta Ezry Tafta Bensona o moci slova 
Božího si podtrhněte slovní spojení, která se podobají 
tomu, co učil Nefi:

• „Slovo Boží nás nejen povede k ovoci, které je 
žádoucí nade vše ostatní, ale ve slově Božím a skrze 
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něj můžeme najít moc odolávat pokušení, moc zhatit 
dílo Satana a jeho vyslanců.

• Slovo Boží … má moc opevnit Svaté a vyzbrojit je 
Duchem, aby mohli odolávat zlu, aby se mohli pevně 
držet toho, co je dobré, a aby mohli najít radost  
v tomto životě.

• Úspěch ve spravedlivosti, schopnost vyvarovat se 
oklamání a odolávat pokušení, vedení  
v každodenním životě, uzdravení duše – to jsou 
jen některá ze zaslíbení, která Pán dává těm, kteří 
přicházejí k Jeho slovu. … I když můžeme být pilní  
v jiných oblastech, určitá požehnání lze nalézt jen  
v písmech, jen když přijdeme ke slovu Páně a pevně 
se ho držíme, zatímco se prodíráme mlhami temnoty 
ke stromu života.“ („The Power of the Word“, Ensign, 
May 1986, 80, 82.)

Je velmi důležité, abychom se slova Božího drželi 
prostřednictvím studia písem, modlitby a naslouchání 
inspirovaným vedoucím.

 3. Do studijního deníku si udělejte návrh letáku propa-
gujícího slovo Boží. Nezapomeňte se v něm zmínit o po-

žehnáních, která Nefi slíbil těm, kteří se pevně drží slova Božího. 
Můžete v něm také uvést, kde je možné slovo Boží najít.

Do písem k 1. Nefimu 15:24–25 si můžete napsat toto 
prohlášení: Každodenní studium slova Božího a 

jeho následování nás posiluje, abychom odolávali 
Satanovým pokušením.

 4. Abyste si upevnili svědectví o této zásadě, napište si 
do studijního deníku odpověď na jednu z těchto otázek 

nebo na obě dvě:
a) Která zkušenost spojená s vaším studiem písem vám pomohla 
poznat, že tato zásada je pravdivá?
b) Jak můžete zjistit, že tato zásada je pravdivá?

V Lehiově snu byli ti, kteří se pevně drželi železné tyče, 
bezpečně vedeni mlhou temnoty ke stromu života.  
V 1. Nefim 15:26 bratři Nefiho požádali, aby jim vy-
světlil, co znamená řeka, která tekla nedaleko stromu 
života. Podívejte se do 1. Nefiho 15:27–29 a vyhledejte, 
co řeka znázorňuje.

Přečtěte si 1. Nefiho 15:32–36. Proč byli Nefiovi bratři 
těmito učeními znepokojeni?

 5. Do studijního deníku si napište odpovědi na tyto 
otázky:

a) Které části Lehiova snu a Nefiova výkladu tohoto snu ukazují 
Boží lásku a to, že Nefi měl o své bratry starost?
b) Jaké důkazy o tom, že vás Bůh má rád a že o vás má zájem, 
nacházíte v 1. Nefim 15?

 6. Do studijního deníku si pod dnešní látku napište toto:

Prostudoval(a) jsem si 1. Nefiho 15 a dokončil(a) jsem tuto 
lekci (datum).

Další otázky, úvahy a postřehy, o které bych se rád(a) podělil(a) 
se svým učitelem:

4. BLOK: 2. DEN

1. Nefi 16
Úvod
Když Nefiovi bratři pocítili moc jeho slov, pokořili se 
před Pánem. Při další cestě pustinou dal Pán Lehiově 
rodině Liahonu, pomocí níž je během putování vedl. Na 
cestě je potkalo mnoho těžkostí, včetně toho, že jejich 
luky ztratily pružnost a Nefi zlomil luk, což je omezilo 
v získávání potravy. Zatímco většina členů rodiny kvůli 
této ztrátě reptala, Nefi si vyrobil nový luk a usiloval o 
Pánovu radu, kam má jít lovit. Studium 1. Nefiho 16 
vám poskytuje příležitost zamyslet se nad tím, jak byste 
reagovali na napomínání i soužení. Tak jako Pán vedl 
Lehiovu rodinu v jejich těžkostech, povede i vás při 
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obtížných úkolech ve vašem životě, pokud ho budete 
pokorně vyhledávat a řídit se Jeho radami.

1. Nefi 16:1–6
Nefi odpovídá na reptání svých bratrů
Zažili jste někdy, že někdo byl napomenut nebo pokárán 
kvůli špatnému chování? Jak na to onen člověk reagoval?

Laman a Lemuel se cítili pokáráni tím, že je Nefi učil 
o tom, že zlovolní lidé budou zavrženi a nebude jim 
dovoleno pojíst z ovoce stromu života. (Viz 1. Nefi 
15:36–16:1.) Přečtěte si 1. Nefiho 16:1–2 a podtrhněte 
si, jak podle Nefiových slov někteří lidé reagují, když 
slyší pravdu, podle které nežijí.

Slovní spojení „zařezává hluboko do nitra“ znamená, 
že odhaluje jejich vinu. Co podle vás znamená, že 
„provinilí považují pravdu za tvrdou“?   
 

 1. Do studijního deníku si napište seznam několika věcí, 
které byste mohli udělat, abyste byli poslušní, i když je pro 

vás těžké slyšet pravdu, která se vám „zařezává hluboko do nitra“. 
(1. Nefi 16:2.) Proč podle vás někteří mladí lidé považují za obtížné 
žít v souladu s některými pravdami? Svůj seznam porovnejte s tím, 
co řekl Nefi Lamanovi a Lemuelovi v 1. Nefim 16:3–4.

Jak se podle 1. Nefiho 16:5 rozhodli Laman a Lemuel 
reagovat na Nefiovo nabádání? Které slovo nebo slovní 
spojení v tomto verši vystihuje to, co máme dělat, když 
se nám nějaká pravda zařezává hluboko do nitra? Od-
povědi na tyto otázky si označte v písmech.

1. Nefi 16:7–33
Lehiova rodina je vedena prostřednictvím Liahony
Zakroužkováním odpovědí v kvízu označte, zda jsou 
následující prohlášení pravdivá (A), nebo ne (N):

A N Nefi se oženil s nejstarší Izmaelovou dcerou.
A N Lehi obdržel kouli, která fungovala jako kom-

pas a nazývala se Liahona.
A N Tato koule měla čtyři vřetena, která Lehimu a 

jeho rodině ukazovala cestu.
A N Poté, co Lehiova rodina tuto kouli získala, pro 

ni bylo putování pustinou snadné.
Při studiu 1. Nefiho 16:7–10 a shrnutí kapitoly si 
zkontrolujte, jak jste odpověděli na první tři otázky. 
(Viz také Alma 37:38.) Přečtěte si 1. Nefiho 16:17–19 
a podívejte se, zda jste na čtvrtou otázku odpověděli 
správně. (Správné odpovědi jsou uvedeny na konci 
této lekce.)
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I když jsme poslušní, budeme zažívat zkoušky. Mnoho 
zkoušek, kterým čelíme, není způsobeno našimi 
špatnými rozhodnutími. Přicházejí k nám spíše jako 
přirozené důsledky smrtelného života, ale dávají nám 
na naší cestě smrtelností příležitost učit se a růst, jak 
tomu bylo i v případě Spasitele. (Viz NaS 122:7–8.) 
Jednou z našich zkoušek v životě je to, jak budeme na 
tyto zkoušky reagovat.

Na základě toho, jak Nefi tuto kouli v 1. Nefim 16:10 
popsal, jak mohl být takový dar pro Lehiho a jeho 
rodinu na jejich cestě do zaslíbené země užitečný? 
V 1. Nefim 16:16 vyhledejte a označte si, jak Liahona 
Lehiově rodině pomohla.

Pročtěte si 1. Nefiho 16:20–22 a vyhledejte, jak někteří 
členové Lehiovy rodiny reagovali na to, že Nefi zlomil 
luk. Prostudujte si 1. Nefiho 16:23–25, 30–32 a najděte, 
jak na tuto zkoušku reagoval Nefi. Jak jeho reakce 
ovlivnila členy jeho rodiny?

 2. Do studijního deníku si napište odpověď na tuto 
otázku: Čemu jste se naučili, když jste porovnali, jak roz-

dílně na tutéž zkoušku reagoval Nefi a členové jeho rodiny?

Místo toho, aby si Nefi stěžoval, vyrobil nový luk a pak 
se snažil získat vedení, kde má hledat potravu. Nefiův 
příklad nám ukazuje, že když uděláme vše, co mů-
žeme, a usilujeme o Pánovo vedení, pak nám Pán 
s našimi těžkostmi pomůže.

Během těchto událostí Pán Lehimu vysvětlil, jak Li-
ahona funguje. V 1. Nefim 16:26–29 najděte, co bylo 
nutné k tomu, aby Pán Lehiovu rodinu pomocí Lia-
hony vedl.

 3. Představte si, že malému dítěti vysvětlujete, co je Lia-
hona. Do studijního deníku jednoduchými slovy vysvět-

lete, jak Liahona Lehiovu rodinu vedla a co museli dělat pro to, 
aby je vedla i dále.

 4. Do studijního deníku si napište odpověď na tuto 
otázku: V jakém smyslu nám Liahona ukazuje, že „ma-

lými prostředky může Pán uskutečniti věci veliké“? (1. Nefi 
16:29.)
Podobně jako Lehiově rodině, i vám Pán poskytuje 
mnoho darů, aby vám pomohl získávat osobní vedení. 
Přečtěte si následující tři prohlášení o několika těchto 
darech a zamyslete se nad tím, jak se každý z těchto 
Pánových darů podobá Liahoně.

Patriarchální požehnání
President Thomas S. Monson přirovnal 
patriarchální požehnání k osobní liahoně:

„Tentýž Pán, který dal Lehimu Liahonu, 
dá v dnešní době vám i mně vzácný a 
drahocenný dar, který našemu životu 

poskytne vedení, který nás upozorní na možné 
ohrožení našeho bezpečí a který označí směr cesty, 
ba bezpečného průchodu – nikoli do zaslíbené země, 
ale do našeho nebeského domova. Tomuto daru, který 
mám na mysli, se říká patriarchální požehnání. Každý 
způsobilý člen Církve má nárok obdržet tento vzácný 
a neocenitelný poklad. …

… Své požehnání si nemáte úhledně složit a pečlivě 
uschovat. Nemáte si ho zarámovat, ani ho zveřejnit. 
Spíše ho máte číst. Máte ho milovat. Máte se jím řídit. 
Vaše patriarchální požehnání vám pomůže přečkat 
i tu nejtemnější noc. Provede vás nástrahami života. 
… Vaše patriarchální požehnání je vaší osobní liaho-
nou, která vám udá kurz a povede vás na vaší cestě.“ 
(„Your Patriarchal Blessing: A Liahona of Light“, 
Ensign, Nov. 1986, 65–66.)

Písma a slova proroků
Starší W. Rolfe Kerr, který v té době 
sloužil jako člen Sedmdesáti, potvrdil, že 
Kristova slova a slova Jeho služebníků 
jsou duchovní liahonou: „Slova Kristova 
mohou být pro každého z nás osobní 
liahonou a mohou nám ukazovat cestu. 

Nechť nejsme nedbalí, protože cesta je tak lehká. 
Přijímejme s vírou do mysli a do srdce slova Kristova, 
tak jak jsou zaznamenána v posvátném písmu a jak je 
pronášejí žijící proroci, vidoucí a zjevovatelé. Hodujme 
s vírou a pílí na slovech Kristových, neboť slova 
Kristova nám budou duchovní liahonou, která nám 
řekne vše, co máme dělat.“ („Slova Kristova – naše 
duchovní liahona“, Liahona, květen 2004, 37.)

Duch Svatý
Starší David A. Bednar z Kvora Dvanácti 
apoštolů přirovnal k Liahoně Ducha 
Svatého: „Budeme-li se snažit 
usměrňovat své postoje a činy tak, aby 
byly spravedlivé, Duch Svatý se pak stane 
pro nás v dnešní době tím, čím byla 

Liahona pro Lehiho a jeho rodinu v jejich době. Tytéž 
faktory, které způsobovaly, že Liahona Lehimu 
fungovala, přizvou rovněž Ducha Svatého do života 
našeho. A tytéž faktory, které způsobovaly, že Liahona 
v dávných dobách nefungovala, rovněž způsobí, že se 
vzdálíme od Ducha Svatého v dnešní době.“ 
(„Abychom mohli vždy míti Jeho Ducha, aby byl 
s námi“, Liahona, květen 2006, 30.)

 5. Do studijního deníku si napište dva nebo tři příklady 
toho, jak pro nás patriarchální požehnání, písma a slova 

proroků nebo Duch Svatý mohou být liahonou.
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 6. Do studijního deníku popište svou zkušenost, kdy jste 
díky tomu, že jste se řídili vedením jednoho z výše uvede-

ných zdrojů, obdrželi vedení od Pána.

1. Nefi 16:34–39
Izmaelovy dcery truchlí nad smrtí svého otce a Laman 
osnuje Lehiovu a Nefiovu smrt
V 1. Nefim 16:34–38 se dozvídáme, že po mnoha dnech 
cesty pustinou zemřel Izmael. Jeho dcery nad ztrátou 
otce velmi truchlily a někteří členové jeho rodiny reptali 
proti Lehimu a Nefimu a chtěli se vrátit do Jeruzaléma. 
Laman se dokonce chystal Nefiho a Lehiho zavraždit. 
Nefiovi bratři opět projevili svou slabost a nedostatek 
víry, protože nehledali Pánovu vůli. Odmítli Ducha 
Svatého a pomoc, kterou by jim poskytl.

Přečtěte si 1. Nefiho 16:39 a zjistěte, co Pán v této si-
tuaci udělal. Co se v tomto verši dovídáme o tom, proč 
nás Pán ukázňuje?   
 

Pán nás vede a ukázňuje pro naše dobro. Když jed-
náme v souladu s vedením nebo ukázňováním, kterého 
se nám od Pána dostává, Pán nám požehná.

 7. Do studijního deníku si pod dnešní látku napište toto:

Prostudoval(a) jsem si 1. Nefiho 16 a dokončil(a) jsem tuto 
lekci (datum).

Další otázky, úvahy a postřehy, o které bych se rád(a) podělil(a) 
se svým učitelem:
Správné odpovědi v kvízu: 1) N, 2) A, 3) N, 4) N.

4. BLOK: 3. DEN

1. Nefi 17
Úvod
Poté, co Lehiova rodina putovala osm let v pustině, 
dorazila na jedno místo u břehu moře. Toto místo 
nazvali Hojnost. Nefi uposlechl Pánův příkaz, aby 
postavil loď. Také pokáral své bratry za zlovolnost, 
kvůli které nemohli obdržet inspiraci od Pána. Při 
studiu 1. Nefiho 17 a Nefiova příkladu uvidíte, že díky 
poslušnosti můžete dokázat vše, co Bůh přikázal. Také 
se naučíte lépe rozeznat, kdy k vám Pán mluví tichým 
a jemným hlasem.

1. Nefi 17:1–51
Lehiova rodina putuje do země Hojnosti, kde je Nefimu 
přikázáno, aby postavil loď
Popsali byste svůj život jako snadný, nebo obtížný? 
Proč? Přečtěte si 1. Nefiho 17:1, 4, 6 a zakroužkujte 
slova, která popisují, zda období, které Nefi a jeho 
rodina strávili v pustině, bylo snadné, nebo obtížné.

Přečtěte si 1. Nefiho 17:3 a vyhledejte Nefiovo vysvět-
lení, proč byla jejich rodina během obtížného období 
požehnána – začíná slovem pakliže. Tuto zásadu si 
označte ve svých písmech.

Zásady evangelia se  
v písmech často objevují 
ve formulaci „jestliže 
– pak“. Tato formulace 
„jestliže – pak“ se vysky-
tuje i v radách zaměře-
ných na život jednotlivců, 
rodin a celých národů. 
Slovo jestliže popisuje 
naše činy a pak vysvětluje 
důsledky nebo požeh-
nání, která obdržíme 
za tyto činy. Ačkoli se 
v 1. Nefim 17:3 slovo pak 
nenachází, tento verš po-
pisuje čin i požehnání, které z něho vyplývá. Jak byste 
tuto zásadu, o níž Nefi svědčí, vyjádřili vlastními slovy? 
Jestliže -----------------------------------, pak   
 .

Všimněte si, jak je tato zásada doložena v 1. Nefim 
17:2, 12–13. Při čtení těchto veršů si označte několik 
příkladů toho, jak Pán Nefiho a jeho rodinu posílil a 
jak jim požehnal, když přikázání dodržovali. Při dalším 
studiu toho, co Nefi prožil, hledejte další doklady o 
pravdivosti této zásady.

 1. Vyhraďte si dostatek času na to, abyste si promysleli 
následující otázky a odpovědi na ně si napsali do studij-

ního deníku. Díky tomuto cvičení lépe uvidíte, že Nefi i nadále žil 
podle zásady, kterou uvedl v 1. Nefim 17:3, i když ostatní členové 
rodiny to nedělali. Pamatujte na to, abyste se zamysleli nad tím, 
jak se tato zásada týká vašeho života.
a) Co Pán Nefimu přikázal, aby udělal? (Viz 1. Nefi 17:7–8.) 
Proč mohlo být těžké toto přikázání uposlechnout?
b) Jak na vás zapůsobila Nefiova reakce na toto přikázání? (Viz 
1. Nefi 17:9–11, 15–16.) Jak zareagovali jeho bratři? (Viz 1. Nefi 
17:17–21.) Čemu se můžete z jejich reakce naučit?
c) Nefi svým bratrům odpověděl tím, že jim připomněl Mojží-
šovu zkušenost. Jak Pán pomohl Mojžíšovi splnit úkol, který mu 
přikázal vykonat? (Viz 1. Nefi 17:23–29.) Čím se Nefiovi bratři 
podobali dětem Izraele? (Viz 1. Nefi 17:30, 42.)

Při studiu písem hledejte slova 
nebo slovní spojení, jakými 
jsou například „a tak vidíme“, 
„tudíž“, „pročež“, „viz/vizte“ 
nebo „jestliže … pak …“. 
Často naznačují, že přichází 
prohlášení nějaké nauky nebo 
zásady evangelia.

Naučte se rozpoznat 
nauky a zásady
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d) Jsou některá přikázání obtížná pro vás? Jak můžete zareago-
vat na obtížné úkoly nebo přikázání od Boha podobně jako Nefi 
nebo Mojžíš?

Až dokončíte úkol uvedený výše, přečtěte si Nefiovo 
prohlášení víry v 1. Nefim 17:50.

Přečtěte si 1. Nefiho 17:51 a tento verš vztáhněte na 
sebe tím, že doplníte své jméno za slovo „mi“ a slova 
„postavil loď“ nahradíte přikázáním, které jste uvedli  
v otázce d uvedené výše.

 2. Do studijního deníku si napište zkušenost (vlastní 
nebo někoho, koho znáte), která vám pomohla poznat, že 

když jste věrni Bohu, pomůže vám uskutečnit vše, co od vás žádá.

Zásada, kterou nám Nefi doložil svým příkladem v 
1. Nefim 17 a celým svým životem, zní, že když dodr-
žujeme přikázání, Pán nás posílí a poskytne nám 
prostředky nutné k tomu, abychom uskutečnili to, 
co nám přikázal.

1. Nefi 17:45–55
Nefi kárá bratry za jejich zlovolnost
Přečtěte si 1. Nefiho 17:48, 53–54 a vyhledejte, proč 
Nefi „vztáhl ruku k bratřím“.

Co udělal Pán s Nefiovými bratry, jak o tom čteme 
v 1. Nefim 17:53? Proč?   
 

To, že Pán Nefiovými bratry otřásl, bylo jedním  
z mnoha způsobů, kterými se s nimi Pán snažil komu-
nikovat. Přečtěte si 1. Nefiho 17:45 a určete, jak jinak se 
s nimi Pán ještě snažil komunikovat.

Zamyslete se nad tímto citátem presi-
denta Boyda K. Packera, presidenta Kvora 
Dvanácti apoštolů: „Duch Svatý pro-
mlouvá hlasem, který spíše pociťujete, než 
slyšíte. Tento hlas je popisován jako ‚tichý 
a jemný‘ [NaS 85:6]. A když mluvíme o 

‚naslouchání‘ našeptáváním Ducha, duchovní vnuknutí 
je nejčastěji popisováno slovy ‚Měl jsem pocit … ‘.“ 
(„Personal Revelation: The Gift, the Test, and the 
Promise“, Ensign, Nov. 1994, 60.)

1. Nefiho 17:45 si můžete označit a napsat si k němu 
tuto zásadu: Duch Svatý promlouvá tichým a jem-
ným hlasem, který spíše pociťujeme, než slyšíme.

 3. Do studijního deníku si napište odpovědi na tyto 
otázky:

a) Při jaké příležitosti jste pociťovali, že k vám Pán promlouvá 
prostřednictvím tichého a jemného hlasu?
b) Co můžete dělat pro to, abyste tento tichý a jemný hlas poci-
ťovali a rozpoznávali?

V 1. Nefim 17:45 si označte tuto větu: „On k vám 
promlouval tichým, jemným hlasem, ale vy jste neměli 
citu, a tak jste nemohli cítiti jeho slov.“ Podívejte se 
znovu na první větu z 1. Nefiho 17:45 a určete, proč 
Nefiovi bratři „neměli citu“.

Jak nám může hřích bránit v tom, abychom pociťovali 
Ducha Svatého? Co dalšího nás může odvádět od 
toho, abychom pociťovali Ducha Svatého?   
  
 

President James E. Faust z Prvního předsednictva použil 
tuto analogii, aby ukázal několik příkladů toho, jak nám 
hřích může bránit v tom, abychom pociťovali Ducha 
Svatého:

„Dnes [se] většinou ke komunikaci 
používají mobilní telefony. Občas však 
narazíme na hluchá místa, na nichž signál 
pro mobilní telefon mizí. To se stává, když 
je uživatel telefonu v tunelu nebo v kaňonu 
nebo když [signál] ruší něco jiného.

Tak je tomu i v komunikaci s Bohem. … Často se sta-
víme na duchovní hluchá místa – na místa a do situací, 
která božská poselství blokují. Některá z těchto hlu-
chých míst jsou hněv, pornografie, přestupky, sobectví 
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a jiné situace, které urážejí Ducha.“ („Dostali jste tu 
správnou zprávu?“, Liahona, květen 2004, 67.)

 4. Zamyslete se nad tím, jak dobře jste naslouchali po-
selstvím, která se vám Pán v poslední době snažil předat. 

Napište si do studijního deníku jakákoli „duchovní hluchá místa“ 
– situace a místa, která vám mohou bránit v tom, abyste vnímali 
onen tichý a jemný hlas – a co budete dělat, abyste se jim vyhý-
bali.

Sdělení od Pána prostřednictvím tichého a jemného 
hlasu můžete přijímat, když se budete snažit být 
způsobilí a budete věnovat pozornost těmto jemným 
nabádáním.

 5. Do studijního deníku si pod dnešní látku napište toto:

Prostudoval(a) jsem si 1. Nefiho 17 a dokončil(a) jsem tuto 
lekci (datum).

Další otázky, úvahy a postřehy, o které bych se rád(a) podělil(a) 
se svým učitelem:

4. BLOK: 4. DEN

1. Nefi 18–19
Úvod
Nefi a jeho rodina se řídili pokyny od Pána, dokončili 
stavbu lodi a vypluli do zaslíbené země. Během plavby 
se mnozí na lodi pod vedením Lamana a Lemuela 
vzbouřili. Kvůli tomu přestala pracovat Liahona a život 
všech na palubě ohrožovala veliká bouře. Poté, co 
vzpurní učinili pokání a Nefi se s vírou modlil, Liahona 
začala pracovat, Pán utišil bouři a opět je vedl na cestě. 
Poté, co dorazili do zaslíbené země, Nefi nabádal svou 
rodinu, aby pamatovali na Spasitele a vztahovali písma 
na sebe. Při studiu 1. Nefiho 18–19 přirovnejte to, jak 
Nefi čelil zkouškám, k překážkám, se kterými se se-
tkáváte, když čelíte vlastním zkouškám. Snažte se řídit 
Nefiovým příkladem.

1. Nefi 18:1–8
Lehiova rodina se připravuje na plavbu do zaslíbené země
Proč je důležité pilně pracovat a zároveň usilovat i o 
vedení od Pána? Jak Nefi při stavbě lodi projevil obě 
tyto vlastnosti? Přečtěte si 1. Nefiho 18:1–8.

 1. Do studijního deníku si z 1. Nefiho 18:1–8 vypište 
všechna slova a slovní spojení, která popisují snahu, kte-

rou vyvinul Nefi a jeho rodina. Pak vyhledejte všechna slova a 

slovní spojení, která ukazují, jak je Pán vedl a jak jim pomáhal. 
Jakou vidíte souvislost mezi Nefiovou snahou a pomocí, kterou 
obdržel od Pána?

Nefiova zkušenost nám ukazuje, že abychom mohli 
uskutečnit to, co přikazuje Pán, musíme vyhledá-
vat Jeho pomoc a vynakládat určité úsilí.

 2. Představte si současnou situaci, ve které potřebujete 
pomoc od Boha. Do studijního deníku si napište, co mů-

žete dělat, abyste obdrželi od Pána vedení, a jaké úsilí budete asi 
muset vynaložit.

1. Nefi 18:8–25
Laman a Lemuel vedou na lodi vzpouru, která je překážkou 
v putování do zaslíbené země
Když prožíváme nesnáze a těžkosti, obvykle nás na-
padne, proč nás takové těžkosti potkaly. Možná jste se 
během obtížného období vy nebo někdo, koho znáte, 
ptali: „Proč?“

Starší L. Whitney Clayton z Předsednictva 
Sedmdesáti označil tři zdroje těžkostí, 
které prožíváme. Při četbě si tyto zdroje, 
které popsal, podtrhněte.

„Obecně řečeno mohou naše břemena 
pocházet ze tří zdrojů. Některá břemena 
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jsou přirozeným důsledkem podmínek,  
v nichž ve světě žijeme. Nemoc, fyzické postižení, 
hurikány a zemětřesení přicházejí čas od času, aniž 
bychom se o to přičinili. …

Jiná břemena jsou na nás vložena skrze prohřešky dru-
hých. Zneužívání, týrání a závislosti mohou pro nevinné 
členy rodiny udělat z domova cokoli jiného, jen ne nebe 
na zemi. Hřích, nesprávné tradice, utiskování a zločiny 
za sebou zanechávají obtížené oběti. I méně závažné 
prohřešky, například pomlouvání a nelaskavost, mohou 
druhým působit opravdové utrpení.

Mnohé naše problémy jsou způsobeny našimi vlast-
ními chybami a nedostatky, a mohou na nás vkládat 
těžká břemena. Nejtíživější břemeno, které na sebe 
vkládáme, je břemeno hříchu. Všichni známe lítost a 
bolest, které nevyhnutelně následují, když nedodr-
žujeme přikázání.“ („Aby břemena vaše byla lehká“, 
Liahona, listopad 2009, 12–13.)

Poté, co Nefi a jeho rodina vypluli do zaslíbené země, 
prožili mnoho těžkostí. Při studiu 1. Nefiho 18 najděte 
některý druh útrap, o kterých hovořil starší Clayton. 
Přečtěte si 1. Nefiho 18:9–11 a vyhledejte příklady špat-
ných rozhodnutí, která učinil někdo z lidí na lodi.

I když není špatné tancovat, poslouchat hudbu nebo 
se dobře bavit, 1. Nefi 18:9 poukazuje na to, že to činili 
„velmi hrubě“. Slovo hrubě znamená surově, neslušně 
nebo sprostě. Satan může tanec, hudbu a to, jak mlu-
víme, použít k tomu, aby znečistil naše srdce a mysl a 
způsobil, že ztratíme společenství Ducha Svatého.

Čeho se podle 1. Nefiho 18:10 Nefi obával, že by se 
mohlo stát, kdyby ti, kteří reptali, nečinili pokání?  
  
 .

Jak to Nefi vyřešil? Jak byste reagovali, kdyby vás ro-
dič nebo církevní vedoucí požádal, abyste poslouchali 
jinou hudbu, tančili jiným způsobem nebo abyste 
nemluvili neslušně? Byli byste jim ochotni naslouchat 
a změnit své chování?

Přečtěte si 1. Nefiho 18:12–14, 17–19 a najděte, co bylo 
důsledkem jejich vzpoury. Jak Nefi a ostatní členové 
rodiny trpěli kvůli činům druhých? Všimněte si, jak 
vzpurné chování některých členů ovlivnilo schopnost 
celé skupiny přijímat vedení od Boha.

Činy těch, kteří se vzbouřili, nám ukazují, že hřích 
způsobuje utrpení nám a někdy i druhým.

 3. Mezi pokušení, kterým dospívající v současné době 
běžně čelí, patří neuctivé chování k rodičům a vedoucím, 

podvádění ve škole, pomlouvání, necudné oblékání, porušování 
zákona cudnosti, porušování Slova moudrosti (tabák, alkohol a 
drogy) a sledování pornografie. Vyberte si dvě nebo více pokušení 

a do studijního deníku si napište, jak každé z nich může ovlivnit 
rodinu a přátele někoho, kdo tomuto pokušení podlehne.

Zbývající část 1. Nefiho 18 nás učí, jak reagovat, když 
přijdou těžkosti, ať již jsou důsledkem našich špatných 
rozhodnutí, nebo jsme je nijak nezavinili. Přečtěte si 
1. Nefiho 18:15–16, 20–23 a označte si slovní spojení, 
která nás učí, co máme v jednotlivých situacích dělat.

Tyto verše ukazují několik nauk a zásad. Ke každému  
z následujících prohlášení napište číslo verše nebo 
veršů z 1. Nefiho 18:15–16, 20–23, které podle vás 
uvádějí příklad jednotlivých pravd:

• Ve svých zkouškách můžeme vzhlížet k Bohu a 
zůstat věrni. 

• Modlitba nám může pomoci nalézt v našich 
zkouškách klid.  
 

 4. Z veršů, které jste použili v předcházejícím cvičení, si 
vyberte jeden, který vás oslovil nejvíce, a do studijního de-

níku si napište vysvětlení, proč se vám líbí. Zmiňte se také o tom, 
čemu jste se z tohoto verše naučili a čemu vás tento verš naučil o 
tom, jak máme reagovat na těžkosti. Pokud jste sami nebo někdo 
jiný zažili to, o čem se v tomto verši mluví, napište o tom také.

Přes těžkosti, kterým Nefi a jeho rodina čelili, nako-
nec dopluli do zaslíbené země. I vy můžete úspěšně 
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dokončit svou pozemskou cestu, na kterou vás Pán 
poslal, jestliže budete usilovat o Jeho vedení a pilně 
pracovat na tom, abyste se jím řídili.

Starší L. Whitney Clayton nabídl toto svědectví:

„Bez ohledu na břemena, která v životě máme  
v důsledku přírodních podmínek, nesprávného chování 
druhých nebo vlastních chyb a nedokonalostí, všichni 
jsme dětmi milujícího Nebeského Otce, který nás 
poslal na zem v rámci svého věčného plánu pro náš 
růst a pokrok. Naše jedinečné osobní zkušenosti nám 
mohou pomoci připravit se na návrat k Němu. Naše 
protivenství a strasti, ať již jsou jakkoli těžké, potrvají 
z nebeského hlediska ‚jen malou chvilku; a potom, 
jestliže v tom [vytrváme] dobře, Bůh [nás] oslaví na vý-
sosti‘. [NaS 121:7–8.] Musíme udělat vše, co můžeme, 
abychom svá břemena nesli ‚dobře‘, ať už naše ‚malá 
chvilka‘ trvá jakkoli dlouho. …

… Vím, že když dodržujeme přikázání a své smlouvy 
s Bohem, On nám pomáhá s našimi břemeny. Posiluje 
nás. Když činíme pokání, odpouští nám hříchy a žehná 
nám klidným svědomím a radostí.“ („Aby břemena 
vaše byla lehká,“ 13–14.)

1. Nefi 19
Nefi zaznamenává proroctví o Ježíši Kristu, aby nás 
přesvědčil, abychom na Krista pamatovali
Po příjezdu do zaslíbené země Nefi prorokoval ohledně 
příchodu Spasitele a o tom, jak Ho Jeho lid přijme. Pře-
čtěte si 1. Nefiho 19:8–10 a vyhledejte slovní spojení, 
která hovoří o povaze a vlastnostech Ježíše Krista.

 5. Do studijního deníku si napište, jak to, co jste se dozvě-
děli v 1. Nefim 19:8–10, prohlubuje vaši lásku ke Spasiteli.

Na závěr dnešní lekce si přečtěte 1. Nefiho 19:18–19, 
23 a podtrhněte si, k čemu chtěl Nefi přesvědčit svůj 
lid i všechny ty, kteří čtou Knihu Mormonovu. Na-
jděte si dnes příležitost k tomu, abyste se podělili o 
své svědectví o Spasiteli s přítelem nebo se členem 
rodiny, nebo toto svědectví vydejte v církevním pro-
středí. Můžete jim tím pomoci pamatovat na svého 
Vykupitele a věřit v Něj.

 6. Do studijního deníku si zapište, jak byste se ve svém 
životě mohli řídit Nefiovým příkladem.

 7. Do studijního deníku si pod dnešní látku napište toto:

Prostudoval(a) jsem si 1. Nefiho 18–19 a dokončil(a) jsem 
tuto lekci (datum).

Další otázky, úvahy a postřehy, o které bych se rád(a) podělil(a) 
se svým učitelem:

5. BLOK: 1. DEN

1. Nefi 20–22
Úvod
V 1. Nefim 20–21 Nefi citoval proroctví starozákon-
ního proroka Izaiáše, jehož záznamy byly obsaženy 
na mosazných deskách, pro které byli Nefi a jeho 
bratři posláni zpět do Jeruzaléma, aby je získali od La-
bana. Izaiáš učil, že i když příslušníci dávného Izraele 
nedodržovali své smlouvy, Pán je miloval a vyzýval je, 
aby činili pokání a vrátili se k Němu. Při studiu těchto 
kapitol se soustřeďte na to, čemu Izaiáš učí o Ježíši 
Kristu a o Jeho přání vykoupit svůj lid.

1. Nefi 20
Pán Izrael ukázňuje a vyzývá ho, aby se k Němu vrátil
Vzpomenete si na nějaký případ, kdy jste udělali něco, 
co nebylo v souladu se smlouvami, které jste uzavřeli, 
nebo s církevními měřítky? Jaké jste měli ze svého roz-
hodnutí pocity? Přečtěte si 1. Nefiho 20:1–2. Ke komu 
Izaiáš hovořil? Kdo je dům Jákobův?

Jákob ve Starém zákoně byl synem Izáka a vnukem 
Abrahama. Pán mu dal jméno Izrael. (Viz Genesis 
32:28.) Pojmenování dům Izraele se vztahuje na jeho 
potomky, kteří jsou někdy nazýváni také dům Jákobův. 
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Vztahuje se také na všechny věrné věřící v Ježíše 
Krista. (Viz Průvodce k písmům, „Izrael“; viz také Bible 
Dictionary, „Israel, Kingdom of”.) Stejně jako zastara, i 
v dnešní době jsou ti, kteří uzavřou s Bohem smlouvu 
(například křest), považováni za členy domu Izraele 
podle smlouvy.

Pročtěte si 1. Nefiho 20:3–4, 8, 18 a podtrhněte si slova 
a slovní spojení, která vypovídají o tom, že dům Izraele 
nebyl Pánovi věrný. Slovní spojení „šíje tvá je železná 
šlacha a čelo tvé mosaz“ (1. Nefi 20:4) je symbolickým 
vyjádřením stavu, o němž písma opakovaně hovoří 
jako o „tvrdošíjnosti“. Jedním z možných vysvětlení 
tohoto slovního spojení je to, že zvířata, jako voli 
nebo osli, měla ve zvyku zatnout krk, aby je jejich pán 
nemohl řídit a vést. Dalším vysvětlením je, že lidé, kteří 
nejsou ochotni sklonit hlavu, jsou tvrdošíjní. Podobně 
dům Izraele měl nepoddajnou šíji kvůli pýše a zlovol-
nosti a odmítal, aby ho Pán vedl.

Abyste lépe porozuměli těmto veršům a dokázali jste 
je vztáhnout na současnost, zamyslete se nad tím, jak 
tyto charakteristiky domu Izraele odpovídají jednání 
některých lidí v dnešní době.

Při čtení 1. Nefiho 
20:9–14, 16 se zamyslete 
nad tím, čemu nás tyto 
verše učí o Pánovi a o 
tom, jaký je.

 1. Do studijního de-
níku krátce odpovězte 

na tyto otázky:
a) I když se lidé v minulosti 
bouřili, jak na to Pán reago-
val? Proč? (Viz 1. Nefi 20:9–
11, 14.)
b) Co si Pán přál, aby Jeho 
lid smlouvy udělal? (Viz 
1. Nefi 20:12, 16.)

Z těchto veršů se doz-
vídáme, že Pán vy-
zývá neposlušné, aby 
činili pokání a vrátili 
se k Němu. Při čtení 
následujícího prohlá-
šení presidenta Dietera 

F. Uchtdorfa z Prvního předsednictva si podtrhněte jedno 
nebo dvě slovní spojení, která potvrzují tuto pravdu:

„[Satan] si přeje, abychom se cítili mimo dosah od-
puštění. (Viz Zjevení 12:10.) Satan si přeje, abychom 
si mysleli, že když jsme zhřešili, minuli jsme ‚bod bez 
návratu‘ – že je příliš pozdě na to, abychom změnili 
svůj kurs. …

President Henry B. Eyring  
z Prvního předsednictva učil: 
„Čtení, studium a přemítání 
není totéž. Čteme slova a mů-
žeme pochopit myšlenky. Stu-
dujeme a můžeme v písmech 
objevit zákonitosti a spojitosti. 
Ale když přemítáme, přivo-
láváme zjevení skrze Ducha. 
Podle mě přemítat znamená 
přemýšlet a modlit se, což dě-
lám poté, co si něco přečtu v 
písmech a pečlivě to studuji.“ 
(„Služte s Duchem“, Liahona, 
listopad 2010, 60.) Studium 
písem na tichém místě, kde 
o nich můžete přemítat, vám 
pomůže pociťovat vliv Ducha 
Svatého.

Přemítání

Kristus přišel, aby nás zachránil. Pokud jsme nabrali 
špatný kurs, Usmíření Ježíše Krista nám může dodat 
ujištění, že hřích není bodem bez návratu. Bezpečný 
návrat je možný, budeme-li se řídit Božím plánem pro 
naše spasení.“ („Bod bezpečného návratu“, Liahona, 
květen 2007, 99.)

1. Nefi 21:1–17
Izaiáš prorokuje, že Mesiáš nezapomene na svůj lid 
smlouvy
V 1. Nefim 21:1–13 Nefi zaznamenal jedno z Izaiášových 
proroctví o Ježíši Kristu, který bude Mesiášem. Jak Kris-
tus (řecké slovo), tak Mesiáš (hebrejské slovo) znamenají 
„Pomazaný“ nebo „Vyvolený“. Ježíš Kristus byl vyvolen, 
aby se stal Vykupitelem Izraele i pohanů.

Při čtení 1. Nefiho 21:6–13 si v písmech označte slovní 
spojení, která popisují Ježíše Krista a to, co učiní jako 
Vykupitel Izraele.

Děti Izraele se kvůli svým hříchům vzdálily od Pána a 
měly pocit, že na ně zapomněl a opustil je. (Viz 1. Nefi 
21:14.) I když měly pocit, že je Pán opustil, pročtěte 
si 1. Nefiho 21:14–16 a najděte tam doklad o tom, že 
Pán nás má rád a nikdy na nás nezapomene. Slovní 
spojení, která na vás v těchto verších zapůsobila, si 
můžete označit.

Starší Jeffrey R. Holland z Kvora Dvanácti apoštolů 
vysvětlil, že Spasitel si uchoval rány z Ukřižování jako 
důkaz, že na nás nikdy nezapomene: „Kristus nezapo-
mene na děti, které vykoupil, nebo na smlouvu, kterou 
s nimi uzavřel pro spasení Sionu. Bolestnými připo-
mínkami [Jeho] pozorné péče a smlouvy jsou stopy po 
hřebech Římanů vražených do jeho dlaní.“ (Christ and 
the New Covenant [1997], 84.)

 2. Do studijního deníku krátce odpovězte na tyto otázky:
a) Proč podle vás mají lidé někdy pocit, že na ně Pán za-

pomněl?
b) Co podle vás znamená, že si vás Spasitel vyryl do svých dlaní? 
Jak vám to pomáhá vážit si toho, co Spasitel vytrpěl na kříži?
c) Jaké zážitky vám v životě pomohly poznat, že na vás Pán ne-
zapomněl?

 3. Představte si, že máte kamaráda, který řekl, že se již 
necítí způsobilý chodit na shromáždění kvůli hříchům, kte-

rých se dopustil. Do studijního deníku napište krátký dopis, kte-
rým byste kamaráda povzbudili, a použijte v něm to, čemu jste se 
naučili z 1. Nefiho 20–21 a z prohlášení presidenta Uchtdorfa ve 
studijním oddíle k 1. Nefimu 20.
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1. Nefi 21:18–22:22
Nefi vysvětluje Izaiášovo proroctví o rozptýlení a 
shromáždění Izraele
Nefi do svého záznamu začlenil jedno z Izaiášových 
proroctví o shromáždění Izraele. Nachází se v 1. Nefim 
21:18–26. V 1. Nefim 22 Nefi zapsal své vlastní vysvět-
lení Izaiášova proroctví a komentář k němu. Při čtení 
1. Nefiho 22:4–12 najděte Nefiovo vysvětlení toho, jak 
bude Izrael shromážděn v posledních dnech.

Může vám pomoci informace, že v Knize Mormonově 
se výrazem „pohané“ často označují lidé, kteří ne-
jsou potomci Judy. Slovní spojení „podivuhodné dílo“ 
se vztahuje na Znovuzřízení evangelia v posledních 
dnech. Také si všimněte, jak často se Nefi zmiňuje o 
smlouvách – můžete si je v písmech označit.

Pán slíbil, že v posledních dnech znovuzřídí 
evangelium a shromáždí Izrael. Až budete studovat 
1. Nefiho 22:17, 19–22, 25–28, označte si v písmech, co 
se stane se Satanem kvůli spravedlivosti lidí.

 4. Do studijního deníku si pod dnešní látku napište toto:

Prostudoval(a) jsem si 1. Nefiho 20–22 a dokončil(a) jsem 
tuto lekci (datum).

Další otázky, úvahy a postřehy, o které bych se rád(a) podělil(a) 
se svým učitelem:
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ÚVOD KE  

2. knize Nefiově
Proč studovat tuto knihu?
2. kniha Nefiova vám pomůže porozumět základním 
naukám evangelia, jako jsou pád Adam a Evy, 
Usmíření Ježíše Krista a svoboda jednání. Navíc je 
tato kniha naplněna proroctvími Nefiho, Jákoba 
a Izaiáše, kteří byli zvláštními svědky o Spasiteli. 
Prorokovali o Znovuzřízení evangelia v posledních 
dnech, shromáždění Pánova lidu smlouvy, Druhém 
příchodu Ježíše Krista a o miléniu. Ve 2. knize 
Nefiově také Nefi vysvětluje nauku Kristovu a na 
závěr vydává svědectví o Spasiteli.

Kdo napsal tuto knihu?
2. knihu Nefiovu napsal Nefi, syn Lehiův. Nefi byl 
prorokem a prvním velkým vůdcem nefitského lidu. 
Jeho zápisy odhalují, že zakusil Pánovu vykupující moc 
(viz 2. Nefi 4:15–35; 33:6) a celou svou duší toužil po 
tom, aby mohl přinést spasení svému lidu. (Viz 2. Nefi 
33:3–4.) Aby toho dosáhl, postavil chrám a učil svůj 
lid, aby věřil v Ježíše Krista.

Kdy a kde byla napsána?
Nefi začal psát záznam, který se stal 2. knihou 
Nefiovou, přibližně v roce 570 před Kristem – 30 let 
poté, co s rodinou odešel z Jeruzaléma. (Viz 2. Nefi 
5:28–31.) Napsal ho v době, když žil v zemi Nefi. (Viz 
2. Nefi 5:8, 28–34.)

5. BLOK: 2. DEN

2. Nefi 1
Úvod
Při studiu 2. Nefiho 1 si uvědomte, že tato kapitola 
obsahuje slova milujícího rodiče a vedoucího kněžství, 
který umíral. Otec Lehi prosil svou rodinu, aby byli 
poslušni Božích přikázání. (Viz 2. Nefi 1:16.) Proroko-
val, že když budou poslušni Božích přikázání, bude se 
jim v zaslíbené zemi dobře dařit. Také své děti a ty, kteří 
s nimi přišli z Jeruzaléma, nabádal, aby se řídili proroc-
kým vedením Nefiho. Při studiu této kapitoly zhod-
noťte, jak jste vy osobně poslušni Pánových přikázání. 
Jak moc se řídíte radami vedoucích Církve?

2. Nefi 1:11–23
Lehi nabádá svůj lid, aby žil spravedlivě
Představte si, že musíte náhle opustit svou rodinu a 
už ji nikdy nespatříte. Máte poslední příležitost k nim 
promluvit. Co byste jim v takovéto situaci řekli?

V 2. Nefim 1–4 Nefi zaznamenal otcovy poslední rady, 
které předal své rodině. Při studiu těchto kapitol se za-
myslete nad tím, jak se Lehiova poslední zaznamenaná 
slova týkají vás osobně.

Přečtěte si 2. Nefiho 1:1–4 a zjistěte, „co velikého pro 
[Lehiovu rodinu] Pán učinil“.

 1. Do studijního deníku si zapište krátké odpovědi na 
tyto otázky:

a) Jak Pán projevoval Lehiově rodině své milosrdenství?
b) „Co velikého“ učinil Pán pro vás a pro vaši rodinu? Co 
k Pánu pociťujete, když si uvědomíte, jak milosrdný je k vám  
a k vaší rodině?
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Lehi učil svou rodinu, že jejich rozhodnutí dodržovat 
Boží přikázání určí, zda budou nadále ve svém životě 
získávat veliké věci a milosrdenství Boží.

 2. Abyste lépe pocho-
pili, že nám Pán 

žehná, když dodržujeme 
Jeho přikázání, a nedává 
nám požehnání, když Jeho 
přikázání nedodržujeme, 
překreslete si do studijního 
deníku následující schéma. 
Přečtěte si 2. Nefiho 1:7–11  
a zjistěte, jaké skutky („jest-
liže“) podle Lehiho přinesou 
určité následky („pak“). Za-
pište si to, co najdete, do pří-
slušného sloupce schématu 
ve studijním deníku.

Jestliže (skutky) Pak (následky)

Lehi měl zvlášť obavy o duchovní stav Lamana a 
Lemuela a uvědomoval si, že Laman a Lemuel musí 
činit pokání. Když je nabádal, použil několik různých 
symbolů, aby jim pomohl pochopit hřích a pokání. 
Vyhledejte v 2. Nefim 1:13–14 symboly, kterými Lehi 
povzbuzoval své syny k pokání, a zapište své odpovědi 
na vynechaná místa vpravo nahoře.

Naučit se rozpoznávat nauky 
a zásady evangelia uvedené 
v písmech vyžaduje pozorné 
úsilí a cvik. Zapisování pravd, 
které objevíte v písmech v po-
době pasáží „jestliže – pak“, 
vám může pomoci porozumět 
zásadám, které poté můžete 
uplatňovat ve svém životě.

Rozpoznejte 
nauky a zásady

„-------------------- z hlubokého --------------------“

„-------------------- hrozné -------------------- 
--------------------“

„-------------------- z --------------------“

 3. Do studijního deníku si napište odpověď na tuto 
otázku: Čím se pokání podobá jednotlivým slovním spoje-

ním z předchozího úkolu?

Přečtěte si 2. Nefiho 1:15 a v písmech si označte ta tři 
slovní spojení, kterými Lehi popisuje požehnání, která 
obdržel díky poslušnosti Božích přikázání. Porovnejte 
tato požehnání s negativními důsledky uvedenými ve 
2. Nefim 1:17–18, 22, které podle Lehiových slov do-
padnou na ty, kteří nedodržují Boží přikázání.

Ve 2. Nefim 1:23 si označte Lehiovy rady a přemítejte 
o tom, co musíte udělat, abyste se probudili, setřásli 
řetězy nebo povstali, abyste tak mohli obdržet požeh-
nání, o nichž Lehi v této kapitole mluví.

2. Nefi 1:24–32
Lehi nabádá své syny, aby následovali prorocké vedení Nefiho
Lehi poté připomněl své rodině a ostatním další zdroj 
vedení a inspirace, kterým byli požehnáni a který jim 
měl pomoci rozhodovat se v životě spravedlivě. Pře-
čtěte si 2. Nefiho 1:24 a tento zdroj vyhledejte.

Při čtení 2. Nefiho 1:24–27 se zaměřte na to, jak Lehi 
povzbuzoval svůj lid, aby následoval Nefiho. Zamyslete 
se, jak byste odpověděli na tyto otázky:

• Na jaké vlastnosti, které by vám pomohly důvěřovat 
Nefimu jakožto vedoucímu, Lehi kladl důraz?

• Proč byste vedoucímu s těmito vlastnostmi důvěřovali?
• Byli jste svědky týchž vlastností u vedoucích Církve i 

v dnešní době?

Přečtěte si 2. Nefiho 1:28–32 a v písmech si označte 
zaslíbení, která Lehi dal těm, kteří budou následo-
vat Nefiovo vedení. Tato zaslíbení dokládají, že když 
budeme následovat ty, které Bůh povolal, aby nás 
vedli, budeme požehnáni duchovní prosperitou a 
bezpečím. Přemítejte o tom, čemu vás v poslední době 
církevní vedoucí učili ohledně toho, jak může posluš-
nost inspirovaných rad vést k duchovní prosperitě a 
bezpečí.

Přečtěte si následující citát od presidenta 
Wilforda Woodruffa a podtrhněte si 
zaslíbení, která nám dává, budeme-li 
následovat rady Pánových služebníků: 
„Doufám, že všichni budeme usilovat o 
to, abychom následovali směr, který pro 

nás vytyčili služebníci Páně, protože vím, že když to 
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uděláme, budeme v bezpečí tady na zemi a zajistíme si 
štěstí a oslavení ve světě, který přijde. … Jsme-li věrni, 
povedou nás cestou života, a nakolik budeme mít víru 
v jejich pokyny, v to, čemu nás skrz ně učí Svatý Duch, 
budeme vždy na bezpečné stezce a můžeme si být jisti 
svou odměnou.“ (Teachings of Presidents of the Church: 
Wilford Woodruff [2004], 199.)

 4. Do studijního deníku si napište, proč je podle vás dů-
ležité být v průběhu celého života poslušen Pánových při-

kázání a rad Jeho služebníků.

 5. Do studijního deníku si pod dnešní látku napište toto:

Prostudoval(a) jsem si 2. Nefiho 1 a dokončil(a) jsem tuto 
lekci (datum).

Další otázky, úvahy a postřehy, o které bych se rád(a) podělil(a) 
se svým učitelem:

5. BLOK: 3. DEN

2. Nefi 2
Úvod
Ve 2. Nefim 2 Lehi učil svého syna Jákoba, proč Ne-
beský Otec umístil své děti do světa, kde existují strasti, 
zármutek, hřích a smrt. Aby Jákobovi pomohl pochopit 
smysl smrtelnosti, vysvětlil mu základní nauky plánu 
vykoupení – včetně svobody jednání, Pádu Adama 
a Usmíření Ježíše Krista. Studium pravd uvedených 
v 2. Nefim 2 vám může pomoci více si vážit toho, jak 
Usmíření Ježíše Krista překonává následky Pádu a jak 
každému z nás umožňuje činit taková rozhodnutí, 
která povedou k věčnému životu.

2. Nefi 2:1–25
Lehi učí o Pádu Adama a o Usmíření Ježíše Krista
Zamyslete se nad některými těžkostmi, kterým jste  
v poslední době museli čelit. Přemýšleli jste někdy nad 
tím, proč se v životě potýkáte s takovými problémy? Při 
čtení 2. Nefiho 2:1 si můžete označit slova nebo slovní 
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spojení, kterými Lehi popsal Jákobova dětská léta. Pak 
si přečtěte 2. Nefiho 2:2 a označte si, co Lehi Jákobovi 
slíbil, že díky svým strastem získá. Zdá se, že Lehi slíbil 
Jákobovi, že Pán nakonec přičte Jákobovy zkoušky 
k jeho prospěchu. 

Lehi učil Jákoba o nezbytnosti Adamova pádu a o tom, 
že podle plánu Nebeského Otce potřebujeme Usmíření 
Ježíše Krista. Přál si, aby Jákob věděl, že Pád a Usmí-
ření nám umožňují používat svobodu jednání, takže 
můžeme růst a postupovat směrem k věčnému životu. 
Přečtěte si 2. Nefiho 2:15–18 a do studijního deníku si 
napište stručné odpovědi na tyto otázky:

• Co dal Bůh Adamovi a Evě v zahradě Eden k dispo-
zici, aby mohli použít svobodu jednání? (Viz 2. Nefi 
2:15–16.)   
 

• O co se Satan v zahradě Eden snažil? (Viz 2. Nefi 
2:17–18.) V jakém ohledu se o totéž Satan snaží i 
v dnešní době?   
  
 

 1. Do studijního deníku si překreslete níže uvedenou ta-
bulku. Pročtěte si 2. Nefiho 2:19 25 a zjistěte, jaké by byly 

následky, kdyby Adam a Eva nepojedli ze zakázaného ovoce a ne-
padli, a k jakým následkům díky Pádu došlo.

Kdyby Adam a Eva nepadli 
(2. Nefi 2:22–23)

Protože Adam a Eva padli 
(2. Nefi 2:19–20, 25)

Až tabulku vyplníte, zamyslete se nad tím, proč je 
Pád Adama a Evy nezbytnou součástí plánu štěstí, 
který připravil Nebeský Otec.

 2. Předpokládejte, že vám přítel řekne, že Adam a Eva 
udělali chybu, když pojedli zakázané ovoce. Pomocí toho, 

čemu jste se naučili z 2. Nefiho 2:19–25, do studijního deníku 
napište odstavec, v němž vysvětlíte, proč byl Pád nezbytný 
v plánu Nebeského Otce pro naše spasení.

I když nám Pád Adama a Evy otevřel cestu k pokroku, 
má i další důsledky. Před Pádem přebývali Adam a 
Eva v přítomnosti Boží v zahradě Eden; poté, co požili 
zakázané ovoce, museli z Jeho přítomnosti odejít.

Přečtěte si 2. Nefiho 2:5 a zjistěte, jaké slovní spojení 
poukazuje na to, že Adam a Eva byli po Pádu odlou-
čeni od Boha. „Časným zákonem“ jsou míněny fyzické 

V průběhu života budete žá-
dáni, abyste někomu vysvětlili 
své náboženské přesvědčení 
nebo nauky evangelia – ať 
již jako misionáři, v církevním 
povolání nebo své rodině, 
přátelům a známým. Až si bu-
dete procvičovat vysvětlování 
evangelia v písemné formě, 
může být užitečné představit 
si, že píšete nějaké konkrétní 
osobě. To vám pomůže zamě-
řit se na to, abyste poselství 
evangelia přizpůsobili chá-
pání daného člověka.

Procvičování 
vysvětlování 
pravd evangelia

zákony, které začaly platit 
v důsledku Pádu. Být 
„odříznuti“ tudíž podle 
„časného zákona“ pou-
kazuje na náš smrtelný 
stav zde na zemi, který 
jsme jako potomci Adama 
a Evy zdědili. Kvůli těmto 
zákonům jsme fyzicky 
odděleni od Boha a jsme 
podrobeni zármutku, bo-
lestem, strastem a tělesné 
smrti. Být „odříznuti“ po-
dle „duchovního zákona“ 
znamená být vyloučeni 
z přítomnosti Boží kvůli 
hříchům.

Přemítejte o tom, jak 
jste vy osobně pocítili 
následky Pádu, tím, že 
se zamyslíte nad těmito 
otázkami:

• Jaké strasti, bolesti a utrpení jste v tomto životě zažili?
• Znáte někoho, kdo již zemřel? Jaký vliv na vás měla 

smrt tohoto člověka?
• Kdy jste se cítili duchovně odděleni od Boha?

Až budete číst 2. Nefiho 2:6–10, mohli byste si v pís-
mech označit slova nebo slovní spojení, která poukazují 
na to, že skrze Usmíření nás Ježíš Kristus vykupuje 
z následků Pádu a nabízí nám vykoupení z našich 
hříchů. Slova přimluvit se, přímluva ve 2. Nefim 2:9–10 
znamenají působit ve prospěch někoho jiného.

Mistrovství v písmu – 2. Nefi 2:25
Když Lehi učil Jákoba o Pádu Adama a Evy a o pro-
tivenstvích, kterým ve smrtelnosti čelíme, zdůraznil i 
kladné důsledky, které Pád má pro celé lidstvo.

 3. Do studijního deníku si napište odpovědi na tyto 
otázky:

a) S ohledem na to, co jste se o Pádu dozvěděli, jak přináší Pád 
lidstvu radost?
b) Kdy jste díky kladným důsledkům Pádu pociťovali radost?

2. Nefi 2:11–18, 26–30
Lehi učí o svobodě jednání a následcích našich rozhodnutí
Zamyslete se nad nějakým svým nedávným důležitým 
rozhodnutím a nad tím, jaké by mohly být dlouho-
dobé následky tohoto rozhodnutí. Lehi učil svůj lid, 
že svoboda jednání je v plánu Nebeského Otce zcela 
zásadní. Abyste lépe porozuměli tomu, že si můžeme 
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zvolit svobodu a věčný život, nebo zajetí a smrt (viz 
2. Nefi 2:27), proveďte níže uvedený úkol.

 4. Napište si do studijního deníku následující věty z pří-
ručky Pro posílení mládeže ([brožurka, 2012], 2–3). Až 

pak budete číst jednotlivé verše ve 2. Nefim 2:11–18, 26–29, na-
pište si za danou větu nebo věty číslo verše, který podle vás vy-
jadřuje obsah dané věty. Každý z uvedených veršů by se měl 
objevit za některou z vět. Jedna věta se může týkat několika 
veršů a jeden verš se může vztahovat na více vět. Jako příklad je 
za první větou napsán odpovídající verš – jedna z pravd, které 
Lehi učil v 2. Nefim 2:16, zní, že nám byla dána schopnost rozho-
dovat se sami za sebe.
a) „Nebeský Otec vám dal svobodu jednání – schopnost rozho-
dovat se mezi správným a špatným a jednat sami za sebe.“ 
2. Nefi 2:16
b) „Zatímco jste zde na zemi, jste zkoušeni, aby se ukázalo, zda 
používáte svobodu jednání k tomu, abyste dodržováním Božích 
přikázání dali najevo lásku k Bohu.“
c) „Ačkoli máte svobodu rozhodnout se, co učiníte, nemáte svo-
bodu v tom, abyste si zvolili následky svých činů.“
d) „[Hříšná] … rozhodnutí brzdí váš pokrok a vedou k zármutku 
a neštěstí.”
e) „Spravedlivá rozhodnutí vedou k trvalému štěstí a k věč-
nému životu.“

Přečtěte si 2. Nefiho 2:26–27. Mezi čím se můžete svo-
bodně rozhodovat? Přečtěte si 2. Nefiho 2:28 a označte 
si, co dalšího vám Bůh poskytl, aby vám pomohl 
„[zvolit] si věčný život“. Zamyslete se nad rozhodnu-
tími, která jste v životě udělali a která ukazují, že jste si 
zvolili věčný život.

Mistrovství v písmu – 2. Nefi 2:27
Naučte se zpaměti 2. Nefiho 2:27, verš z mistrovství 
v písmu. Několikrát si verš přečtěte, pak si písma za-
vřete a pomocí prvních písmen každého slova ve verši, 
která jsou uvedena níže, se snažte verš odříkat sami 
pro sebe nebo některému členovi rodiny. Toto cvičení 
opakujte, dokud si nejste jisti, že verš znáte nazpaměť.

P, l j s p t; a v j j d, c j č n. A j s, a s z s a v ž s v P v l, n a 
s z z a s p z a m ď; n t s s, a v l b b j o s.

 5. Pouze pomocí výše uvedených prvních písmen z kaž-
dého slova v 2. Nefim 2:27 si tento verš z mistrovství 

v písmu napište do studijního deníku. Žádné nahlížení do písem!

 6. Do studijního deníku si pod dnešní látku napište toto:

Prostudoval(a) jsem si 2. Nefiho 2 a dokončil(a) jsem tuto 
lekci (datum).

Další otázky, úvahy a postřehy, o které bych se rád(a) podělil(a) 
se svým učitelem:

5. BLOK: 4. DEN

2. Nefi 3
Úvod
Ve 2. Nefim 3 dal Lehi rady a požehnání svému nej-
mladšímu synu Jozefovi. Přitom Lehi uvedl proroctví 
Jozefa z Egypta ohledně toho, jakou úlohu bude hrát 
vyvolený vidoucí Joseph Smith ml. při vynášení Knihy 
Mormonovy na světlo světa. Při studiu této lekce bu-
dete mít příležitost více si vážit Proroka Josepha Smitha 
a získat silnější svědectví o jeho božsky určené roli při 
Znovuzřízení evangelia.

2. Nefi 3:1–25
Lehi vypráví proroctví Jozefa z Egypta o Proroku Josephu 
Smithovi
Lehi pokračoval v udílení posledních rad své rodině 
tím, že synu Jozefovi vyprávěl o dalších třech mužích, 
kteří se také jmenovali Jozef/Joseph. Spojte čarou 
odkaz na verše z písem ve 2. Nefim 3 s Jozefem, či 
Josephem, o kterých se v daném verši mluví.

Tato lekce se zaměřuje na proroctví Jozefa z Egypta o 
proroku Josephu Smithovi – pronesené více než 3 000 
let předtím, než se Joseph Smith narodil!

 1. Do studijního deníku si začněte psát seznam událostí 
a nauk, které vás napadají, když přemýšlíte o Proroku Jo-

sephu Smithovi a o jeho roli při Znovuzřízení evangelia. Až bu-
dete v průběhu této lekce získávat další poznatky, budete 
k tomuto seznamu připisovat další věci, takže si nechte dostatek 
volného místa na psaní.

Přečtěte si 2. Nefiho 3:6–8 a vyhledejte slova a slovní 
spojení, kterými Jozef z Egypta popsal Proroka Josepha 
Smitha a dílo, které vykoná. Připište kterákoli z těchto 
slov a slovních spojení, která jsou podle vás důležitá, 
do svého seznamu informací o Prorokovi ve studijním 
deníku. V těchto verších Jozef z Egypta svědčí o tom, že 

1

Jozef  
z Egypta

2

Jozef, 
syn Le-

hiův

3

Joseph 
Smith st.

4

Joseph 
Smith 

ml.

2. Nefi 3:3 2. Nefi 3:4 2. Nefi 3:14 2. Nefi 3:15

Seznamy vám mohou pomoci 
uspořádat si poznatky získané 
z písem a od proroků, abyste 
si je mohli zapamatovat a byli 
připraveni podělit se o to, co 
víte, s ostatními. Když si sepi-
sujete nějaký seznam bodů, 
dejte mu srozumitelný nadpis 
a uveďte dostatek informací, 
abyste si, až se k němu poz-
ději vrátíte, vzpomněli na 
smysl toho seznamu.

Vytváření seznamu
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zmínil. Když najdete novou informaci o roli Proroka Jose-
pha Smitha, připište si ji k seznamu ve studijním deníku.

Když písma zmiňují „plod [něčího] ledví“, je tím myš-
leno potomstvo dotyčného člověka. Jozef z Egypta pro-
rokoval, že Prorok Joseph Smith, jeden z jeho potomků, 
přinese světu v posledních dnech Knihu Mormonovu.

Ve 2. Nefim 3:12 slovní spojení „plod ledví tvého [po-
tomstvo Jozefa z Egypta] bude psáti“ označuje písmo 
– Knihu Mormonovu – sepsané Jozefovými potomky. 
(Viz 2. Nefi 3:4.) Bylo prorokováno, že Kniha Mormo-
nova „sroste“ s Biblí, posvátným záznamem napsaným 
„plodem ledví Judova“. Ve 2. Nefim 3:12 vyhledejte 
slovní spojení, která popisují, jaký vliv na svět budou 
mít Kniha Mormonova a Bible, až se spojí.

Jozef z Egypta také prorokoval o tom, že Prorok Joseph 
Smith bude mít důležitou úlohu v plánu Nebeského 
Otce „[přivést] mocí Páně lid [jeho] ke spasení“. 
(2. Nefi 3:15.)

 2. Do studijního deníku si napište odpovědi na následující 
otázky, které vám pomohou více si vážit toho, jakou roli má 

Joseph Smith v plánu spasení, který připravil Nebeský Otec:
a) Jaké znáte příklady smluv, pravomoci nebo obřadů, které byly 
znovuzřízeny skrze Proroka Josepha Smitha a které mohou po-
moci přinést lidem spasení?
b) Jaký vliv mají tato požehnání na váš život?

Ve 2. Nefim 3:24 vyhledejte slova nebo slovní spojení, 
která popisují Proroka Josepha Smitha a připište si je 
do seznamu ve studijním deníku. Až si přečtete níže 
uvedený citát od presidenta Gordona B. Hinckleyho, 
připište si do seznamu jakékoli další nauky, kterým 
Prorok Joseph Smith učil a které potvrzují, že byl „ná-
strojem v rukou Božích“:

„Dovolte mi, abych jmenoval několik z mnoha nauk a 
postupů, jež nás odlišují od všech ostatních církví a jež 
všechny vzešly ze zjevení mladému Prorokovi [Josephu 
Smithovi]. …

První z nich je samozřejmě projevení se samotného 
Boha a Jeho milovaného Syna, vzkříšeného Pána 
Ježíše Krista. …

Tato znalost o Božství, skrytá světu po staletí, byla 
první velkou věcí, kterou Bůh zjevil svému vyvolenému 
služebníkovi. …

Kniha Mormonova vyšla na světlo darem a mocí 
Boží. …

Pán vzbudil Proroka 
Josepha Smitha, aby 
pomohl uskutečnit 
Znovuzřízení evan-
gelia. Při dalším studiu 
2. Nefiho 3 se zaměřte 
na další pravdy, které se 
týkají Proroka Josepha 
Smitha a které mohou 
posílit vaše svědectví o 
jeho božském poslání, a 
připište je do seznamu.

Abyste lépe porozu-
měli proroctví Jozefa 
z Egypta, všimněte si, 
kolikrát se v 2. Nefim 

3:6–7, 11 a 14 vyskytuje některá podoba slova vidoucí. 
Mohli byste si připsat poznámku na okraj stránky 
v písmech vedle těchto veršů, že vidoucí je ten, kdo 
může vědět o věcech minulých, současných i budou-
cích. (Viz Mosiáš 8:13–17.)

Ve 2. Nefim 3:7 Jozef z Egypta uvedl, že mu Pán řekl, 
že Joseph Smith vykoná „dílo …, které bude … velmi 
cenné“ pro jeho potomky. Pročtěte si 2. Nefiho 3:11–15, 
19–21 a vyhledejte, jaké „velmi cenné“ dílo Pán vy-
koná skrze Proroka Josepha. Studijní pomůcky, které 
máte k dispozici (shrnutí kapitol, poznámky pod čarou, 
Průvodce k písmům a jiné), vám mohou pomoci porozu-
mět mnohým podrobnostem, o nichž se Jozef z Egypta 

5. BLOK: 4. DEN

2. Nefi 3
Úvod
Ve 2. Nefim 3 dal Lehi rady a požehnání svému nej-
mladšímu synu Jozefovi. Přitom Lehi uvedl proroctví 
Jozefa z Egypta ohledně toho, jakou úlohu bude hrát 
vyvolený vidoucí Joseph Smith ml. při vynášení Knihy 
Mormonovy na světlo světa. Při studiu této lekce bu-
dete mít příležitost více si vážit Proroka Josepha Smitha 
a získat silnější svědectví o jeho božsky určené roli při 
Znovuzřízení evangelia.

2. Nefi 3:1–25
Lehi vypráví proroctví Jozefa z Egypta o Proroku Josephu 
Smithovi
Lehi pokračoval v udílení posledních rad své rodině 
tím, že synu Jozefovi vyprávěl o dalších třech mužích, 
kteří se také jmenovali Jozef/Joseph. Spojte čarou 
odkaz na verše z písem ve 2. Nefim 3 s Jozefem, či 
Josephem, o kterých se v daném verši mluví.

Tato lekce se zaměřuje na proroctví Jozefa z Egypta o 
proroku Josephu Smithovi – pronesené více než 3 000 
let předtím, než se Joseph Smith narodil!

 1. Do studijního deníku si začněte psát seznam událostí 
a nauk, které vás napadají, když přemýšlíte o Proroku Jo-

sephu Smithovi a o jeho roli při Znovuzřízení evangelia. Až bu-
dete v průběhu této lekce získávat další poznatky, budete 
k tomuto seznamu připisovat další věci, takže si nechte dostatek 
volného místa na psaní.

Přečtěte si 2. Nefiho 3:6–8 a vyhledejte slova a slovní 
spojení, kterými Jozef z Egypta popsal Proroka Josepha 
Smitha a dílo, které vykoná. Připište kterákoli z těchto 
slov a slovních spojení, která jsou podle vás důležitá, 
do svého seznamu informací o Prorokovi ve studijním 
deníku. V těchto verších Jozef z Egypta svědčí o tom, že 

1

Jozef  
z Egypta

2

Jozef, 
syn Le-

hiův

3

Joseph 
Smith st.

4

Joseph 
Smith 

ml.

2. Nefi 3:3 2. Nefi 3:4 2. Nefi 3:14 2. Nefi 3:15

Seznamy vám mohou pomoci 
uspořádat si poznatky získané 
z písem a od proroků, abyste 
si je mohli zapamatovat a byli 
připraveni podělit se o to, co 
víte, s ostatními. Když si sepi-
sujete nějaký seznam bodů, 
dejte mu srozumitelný nadpis 
a uveďte dostatek informací, 
abyste si, až se k němu poz-
ději vrátíte, vzpomněli na 
smysl toho seznamu.

Vytváření seznamu
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Dalším [přínosem proroka Josepha Smitha] je znovu-
zřízené kněžství. …

Dalším velkým a jedinečným zjevením daným Proro-
kovi byl plán pro věčný život rodiny. …

Nevinnost malých dětí je dalším zjevením, které Bůh 
dal skrze svého prostředníka Proroka Josepha. …

… Ona velká nauka o spasení pro zemřelé je specifická 
pro tuto Církev. …

Byla zjevena věčná podstata člověka. …

… Ale musím se zmínit ještě o jednom. Je to zásada 
novodobého zjevení. …

… Během oněch krátkých 38 a půl roku … života [Pro-
roka Josepha Smitha] skrze něho vzešlo nedostižné 
vylití znalosti, darů a nauky.“ („Velké věci, které Bůh 
zjevil“, Liahona, květen 2005, 80–83.)

Po mučednické smrti Proroka Josepha Smitha president 
John Taylor učinil zápis, který se později stal 135. oddí-
lem Nauky a smluv. Přečtěte si Nauku a smlouvy 135:3 
a zamyslete se nad tím, co jste se z této lekce dozvěděli 
o Josephu Smithovi a jeho úloze v plánu Nebeského 
Otce pro znovuzřízení evangelia.

 3. Do studijního deníku si napište odpověď na jednu  
z těchto otázek:

a) Co z toho, co jste se dnes dozvěděli nebo pocítili, když jste 
studovali 2. Nefiho 3, posiluje vaše svědectví o Proroku Josephu 
Smithovi?
b) Co je podle vás z toho, co Joseph Smith vykonal, čemu učil 
nebo co znovuzřídil, pro vás „velmi cenné“? (2. Nefi 3:7.)

S modlitbou vyhledávejte příležitosti, jak se podělit o 
svědectví o Proroku Josephu Smithovi s přáteli a s ro-
dinou, abyste jim pomohli poznat oněch mnoho velmi 
cenných věcí, které byly skrze něj znovuzřízeny.

 4. Do studijního deníku si pod dnešní látku napište toto:

Prostudoval(a) jsem si 2. Nefiho 3 a dokončil(a) jsem tuto 
lekci (datum).

Další otázky, úvahy a postřehy, o které bych se rád(a) podělil(a) 
se svým učitelem:

6. BLOK: 1. DEN

2. Nefi 4–5
Úvod
Ve 2. Nefim 4 budete číst o tom, jak k sobě Lehi 
povolal své potomstvo, aby jim mohl dát před svou 
smrtí poslední rady a požehnání. Po Lehiově smrti 
se Laman a Lemuel rozzlobili na Nefiho, protože jim 
kázal napomenutí Páně. (Viz 2. Nefi 4:13–14.) Nefi, 
kterého trápily postoj a skutky jeho bratrů i své vlastní 
slabosti a hříchy, zaznamenal své pocity výmluvným a 
poetickým jazykem. (Viz 2. Nefi 4:15–35.) Jak je zazna-
menáno ve 2. Nefim 5, Pán varoval Nefiho a ty, kteří 
ho podporovali, a řekl jim, aby od Lamana, Lemuela 
a synů Izmaelových odešli. Po tomto rozdělení žili 
Nefité spravedlivě a šťastně, zatímco ti, kteří zůstali 
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s Lamanem a Lemuelem, se duchovně odřízli od Pána. 
Nefiova oddanost Pánu Nefiho posilovala při překoná-
vání hříchu a sklíčenosti. Nefi poté zaznamenal, že on i 
jeho lid „žili šťastně“. (2. Nefi 5:27.)

2. Nefi 4:3–11
Lehi radí a žehná své rodině
Vzpomeňte si na nějakou situaci, kdy jste dostali radu 
od své matky, otce či církevních vedoucích. Řídili jste se 
tou radou? Proč jste se touto radou řídili, nebo neří-
dili? Litujete zpětně něčeho? Ve 2. Nefim 4:1–11 Nefi 
zaznamenal Lehiovy poslední rady a požehnání, které 
dal své rodině. Přečtěte si 2. Nefiho 4:4–5 a vyhledejte 
rady, které dal Lehi svým dětem a které by mohly platit 
i pro vás. Dali vám někdy rodiče, členové rodiny nebo 
církevní vedoucí podobné rady?

 1. Do studijním deníku si zapište seznam požehnání, 
která jste v životě obdrželi díky tomu, že jste naslouchali 

radám těch, kterým na vás záleží. Jaká požehnání přicházejí díky 
tomu, že jsme poslušní přikázání Páně?

2. Nefi 4:12–35
Nefi vyjadřuje svou důvěru v Pána a uznává své slabosti
Ve 2. Nefim 4:12–35 psal Nefi „věci duše své“. (2. Nefi 
4:15.) Přečtěte si 2. Nefiho 4:15–16 a vyhledejte, z čeho 
se Nefi těšil.

Zamyslete se nad hodnotnými věcmi, které vám při-
nášejí velkou radost. Doplňte následující větu několika 
různými odpověďmi: Má duše se těší z   
 .

 2. Do studijního deníku si zapište, co podle vás znamená 
těšit se z věcí Páně.

Nefi se zmínil o tom, že jeho „srdce … přemítá“ nad 
písmy. (2. Nefi 4:15.) Přemítat neznamená jen medi-
tovat a hluboce přemýšlet o písmech, ale také otevřít 
srdce vůči zjevení a pochopení.

Nefi v životě zažil chvíle 
veliké radosti, ale setkal 
se i s těžkostmi. Znovu 
si projděte 2. Nefiho 
4:12–13 a vyhledejte, 
jakým těžkostem mu-
sel Nefi v onom období 
svého života čelit.

Přečtěte si 2. Nefiho 
4:17–18 a vyhledejte, co 
dalšího Nefiho trápilo. Při 
čtení pamatujte na toto: 
Bídný znamená ubohý 
nebo bezcenný. Tělo 
znamená slabosti, které 
ve smrtelnosti máme. 
Přestože Nefi pociťoval kvůli svým hříchům zármutek, 
nelze se domnívat, že by se provinil nějakými závaž-
nými přestupky.

Vzpomeňte si na situaci ve svém životě, kdy jste se cítili 
podobně jako Nefi (např. když jste přišli o blízkého 
člověka; když se ostatní na vás zlobili kvůli tomu, že 
následujete Pána; když jste čelili těžkostem nebo zkla-
mání, nebo když jste se cítili zarmouceni kvůli svým 
hříchům, slabostem a pokušením). Přečtěte si 2. Nefiho 
4:19 a určete, které slovní spojení vyjadřuje, že Nefi 
měl navzdory svému zármutku naději. Co podle vás 
Nefi myslel tím, když řekl „vím, v koho důvěřuji“? Jak 
můžete více důvěřovat Bohu?

Až budete dál studovat, zaměřte se na důkazy potvr-
zující zásadu evangelia, která zní takto: Bůh pomáhá 
těm, kteří v Něj vkládají důvěru.

 3. Do studijního deníku si napište odpovědi na otázky 
v následující tabulce:

Verše  
z písem

Jak se tyto verše 
vztahovaly na 
Nefiho

Jak se tyto verše 
mohou vztahovat 
na vás

2. Nefi 
4:20–25

a) Jak Pán v mi-
nulosti žehnal 
Nefimu za to, 
že v Něj vkládal 
důvěru?

b) Jak vám Pán po-
žehnal, když jste 
Mu důvěřovali?

Přemítat o tom, co určitá slova 
a slovní spojení v písmech 
znamenají, má velkou hod-
notu. Když přemítáte a pak 
vlastními slovy vyjádříte, co 
podle vás určité slovní spojení 
v písmech znamená, může 
vám to pomoci lépe pochopit 
danou pravdu.

Přemítejte o slovech 
a slovních spojeních 
v písmech
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Verše  
z písem

Jak se tyto verše 
vztahovaly na 
Nefiho

Jak se tyto verše 
mohou vztahovat 
na vás

2. Nefi 
4:26–30

c) Jaký vliv mělo na 
Nefiovu touhu být 
spravedlivý to, že 
pamatoval na svá 
požehnání?

d) Jaký vliv měla 
požehnání Páně 
na vaši touhu být 
spravedlivý?

2. Nefi 
4:31–33

e) Za co se Nefi 
modlil? 

f) Jak můžete tyto 
verše použít při 
svých modlit-
bách?

Přečtěte si 2. Nefiho 4:34–35 a označte si slovní spo-
jení, která dokládají Nefiovu důvěru v Pána.

 4. Do studijního deníku si zapište, čemu jste se naučili 
při studiu 2. Nefiho 4:17–35 a jak byste chtěli posílit svou 

důvěru v Pána.

2. Nefi 5:1–8
Pán odděluje Nefity od Lamanitů
Při čtení 2. Nefiho 5 myslete na problémy a těžká roz-
hodnutí, s nimiž se možná nyní potýkáte nebo kterým 
jste čelili v minulosti. V této kapitole Nefi vysvětluje, 
že jeho bratři mu „usilovali o život“. (2. Nefi 5:2.) Ve 
2. Nefim 5:1 si všimněte, co Nefi udělal, aby tento 
problém vyřešil. Poté si v písmech ve 2. Nefim 5:5 
označte, jak Pán Nefimu pomohl.

Na základě tohoto varování Nefi a „všichni ti, … kteří 
věřili ve varování a zjevení Boží“ (2. Nefi 5:6) opustili 
zemi svého prvního dědictví. Putovali „po dobu mnoha 
dnů“ (2. Nefi 5:7) a usadili se na místě, které nazvali 

Nefi. Tato příběh dokládá, že bezpečí vyplývá z po-
slušnosti Božích zjevení.

Přečtěte si toto svědectví staršího Paula V. Johnsona ze 
Sedmdesáti: „Není žádným překvapením, že tváří  
v tvář tomuto děsivému zlu a pokušení nás Pán 
nenechává, abychom svou životní cestu hledali sami. 
Budeme-li totiž naslouchat, má každý z nás k dispozici 
vodítek víc než dost. Obdrželi jste dar Ducha Svatého, 
aby vás vedl a inspiroval. Máte písma, rodiče, církevní 
vedoucí a učitele. Máte také slova proroků, vidoucích 
a zjevovatelů, kteří žijí v dnešní době. Máte k dispozici 
tolik vodítek a pokynů, že neuděláte v životě zásadní 
chyby, ledaže budete vědomě ignorovat vedení, které 
dostáváte.“ („Požehnání vyplývající z generální konfe-
rence“, Liahona, listopad 2005, 51.)

 5. Do studijního deníku si napište nějaké varování, které 
jste obdrželi od Pána, Jeho proroků nebo jiných církevních 

vedoucích. Co děláte pro to, abyste tohoto varování uposlechli? 
Jak vám uposlechnutí tohoto varování pomohlo ve vašem životě 
a jak vám pomůže i v budoucnu?

2. Nefi 5:9–18, 26–27
Nefité žili šťastně
Po převyprávění událostí, které vedly k rozdělení Le-
hiovy rodiny, popsal Nefi, jak „lid Nefiův“ (2. Nefi 5:9) 
žil. Přečtěte si 2. Nefiho 5:27 a označte si slovní spojení, 
která uvádějí, jak Nefité žili. Co podle vás znamená žít 
„šťastně“?

 6. Pozorně si přečtěte 2. Nefiho 5:10–18, 26 a v pís-
mech si označte, co z toho, co Nefité měli nebo co dělali, 

přispělo k tomu, že žili šťastně. Jednu z těch věcí si vyberte a do 
studijního deníku si napište, jak tento skutek či postoj přispěl 
k vašemu štěstí. Pokud si například vyberete skutečnost, že Nefité 
postavili chrám (viz 2. Nefi 5:16), mohli byste si napsat, jak vám 
nebo vaší rodině chrám přinesl větší štěstí. 

Skutky a postoje, které jste vybrali, jsou součástí života 
podle evangelia Ježíše Krista. Následující zásadu byste 
si mohli zapsat do písem vedle 2. Nefiho 5:27: Čím 
více se evangelium Ježíše Krista stává způsobem 
našeho života, tím šťastnější jsme. Toto platilo pro 
Nefity i v době velikých těžkostí. Zhodnoťte svůj život 
a určete si, co uděláte, abyste více žili způsobem, který 
přináší štěstí. Zapište si to do deníku nebo do písem. 
Zásady, které jste dnes studovali, vedou ke štěstí.

 7. Do studijního deníku si pod dnešní látku napište toto:

Prostudoval(a) jsem si 2. Nefiho 4–5 a dokončil(a) jsem 
tuto lekci (datum).

Další otázky, úvahy a postřehy, o které bych se rád(a) podělil(a) 
se svým učitelem:
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6. BLOK: 2. DEN

2. Nefi 6–8
Úvod
Nefiův záznam první části kázání jeho mladšího bratra 
Jákoba se nachází ve 2. Nefim 6–8. (Druhou část Já-
kobova kázání naleznete ve 2. Nefim 9–10.) Jákob pro-
rokoval, že od doby, kdy Lehi opustil Jeruzalém, byli 
Židé kvůli své zlovolnosti vzati do zajetí a rozptýleni. 
Pán ale Židy opět milosrdně shromáždí do Jeruza-
léma. Jákob také prorokoval, že Židé budou podruhé 
rozptýleni poté, co zavrhnou Spasitele během Jeho 
působení ve smrtelnosti; Pán jim pak znovu prokáže 
milosrdenství a shromáždí je během posledních dnů, 
kdy získají poznání o Spasiteli. Navíc Jákob citoval 
Izaiášova proroctví, aby tím ukázal, že Spasitel je věrný 
svému lidu smlouvy, je milosrdný a Jeho zaslíbení 
věrným jsou veliká.

2. Nefi 6
Jákob prorokuje o rozptýlení a shromáždění Izraele
Jak byste jednali, kdyby se k vám lidé, které máte rádi, 
chovali nelaskavě? Co kdyby svým chováním nebo 
postojem dávali najevo, že váš vztah už pro ně není 
důležitý? Zamyslete se nad tím, zda jste se někdy takto 
zachovali vůči Pánu. Ve 2. Nefim 6–8 Jákob učí o tom, 
jak Pán reaguje na ty, kteří se svým chováním a posto-
jem od Něj odvrátili.

Přečtěte si 2. Nefiho 6:3–5; 9:1, 3 a vyhledejte, z jakých 
důvodů Jákob pronesl toto kázání.

Během dnešního studia se zaměřte na to, jak vám 
Jákobovo učení může pomoci „poznati a oslaviti jméno 
Boha svého“ (2. Nefi 6:4), lépe porozumět smlouvám, 
které jste s Pánem uzavřeli (viz 2. Nefi 9:1) a získat dů-
vod k tomu, „abyste se mohli radovati a pozdvihnouti 
hlavu na věky“ (2. Nefi 9:3).

 1. Do studijního deníku si napište odpovědi na tyto 
otázky:

a) Jákob začíná své kázání prorokováním o tom, co se stalo Ži-
dům poté, co Lehi opustil Jeruzalém, v důsledku toho, že zavrhli 
Pána. Jak to popsal ve 2. Nefim 6:8?
b) Lehi, Jeremiáš a další proroci o tomto zničení prorokovali. 
Když okolo roku 587 př. Kr. Babyloňané porazili Židy, mnozí Židé 
byli zabiti a ostatní byli odvedeni do zajetí do Babylonu. Židé na-
konec obměkčili srdce vůči Pánu. Co podle první věty verše 
2. Nefi 6:9 Jákob prorokoval, že se jim stane?
c) Jákob prorokoval, že Spasitel prožije svůj smrtelný život mezi 
Židy poté, co se Židé vrátí ze zajetí. Jak se podle 2. Nefiho 6:9–

Je užitečné věnovat pozornost 
veršům či slovním spojením, 
která vysvětlují, proč mluvčí 
nebo pisatel v písmech učil 
určité nauce. Například slovní 
spojení „mluvím k vám … 
abyste mohli poznati a oslaviti 
jméno Boha svého“ (2. Nefi 
6:4; kurzíva přidána) a „aby-
ste mohli zvěděti o smlouvách 
Páně, které učinil s celým 
domem Izraele “ (2. Nefi 9:1; 
kurzíva přidána) nám pomá-
hají pochopit Jákobův záměr. 
Takováto slovní spojení vám 
mohou pomoci lépe porozu-
mět hlavním myšlenkám a 
zásadám v písmech a zaměřit 
se na ně.

Vyhledávejte 
autorův záměr

10 Židé zachovají ke Spasiteli 
a jaký postoj k Němu budou 
mít?
d) Co se podle 2. Nefiho 
6:10–11 stane Židům, kteří 
zavrhnou Spasitele?

Přečtěte si 2. Nefiho 
6:11, 14 a vyhledejte 
slovní spojení, která po-
pisují, jaký postoj má Pán 
k domu Izraele i přesto, 
že Ho zavrhli. V písmech 
si můžete zakroužkovat 
spojení „k nim bude mi-
losrdný“ a „je osvobodí“.

 2. Do studijního de-
níku si napište odpo-

vědi na tyto otázky:
a) Co to znamená někoho 
nebo něco „osvobodit“?
b) Jak Pánova ochota po-
druhé osvobodit Izrael pouka-
zuje na Jeho milosrdenství?

V těchto verších Jákob také učil o tom, co musí Židé 
udělat, aby mohli od Pána obdržet tato požehnání. Pře-
čtěte si znovu 2. Nefiho 6:11, 14 a vyhledejte v těchto 
verších slovní spojení „až dojdou“ a „až přijde onen 
den, kdy“. Označte si slova, která toto slovní spojení 
doplňují. Co podle těchto veršů musí Izrael udělat, aby 
mohl získat Pánovo milosrdenství? Tyto verše nás učí 
této zásadě evangelia: Pán je milosrdný k těm, kteří 
se k němu navrátí.

 3. Zamyslete se nad tím, kdy jste byli svědky Pánova mi-
losrdenství a ochoty odpustit těm, kteří se k Němu navrá-

tili. Do studijního deníku si napište toto: Vím, že Pán je milosrdný, 
protože … Poté tuto větu dokončete vlastními slovy. Tento úkol 
můžete opakovat, když si vzpomenete na další možnosti, kterými 
Pán projevuje, že je milosrdný.

Ve 2. Nefim 6 se nachází velký příslib naděje pro Izrael, 
který se vztahuje na nás na všechny. Přečtěte si 2. Ne-
fiho 6:17–18 a doplňte následující zaslíbení, která nám 
dal Spasitel:

„Mocný Bůh ---------------------------------------------------.“  
(2. Nefi 6:17.)

„A veškeré tělo bude věděti, -------------------------------.“  
(2. Nefi 6:18.)
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2. Nefi 7–8
Jákob cituje Izaiášova proroctví o tom, že Spasitel je věrný 
lidu smlouvy a je schopen nás vykoupit
Jak je zaznamenáno ve 2. Nefim 7–8, Jákob citoval 
Izaiášova proroctví ohledně Pánovy touhy vykoupit 
Izraelity z utrpení způsobeného jejich hříchy. Přečtěte 
si 2. Nefiho 7:1–2 a najděte otázky, které Pán položil 
Izraelitům a které poukazují na to, že je měl stále rád a 
chtěl je vykoupit.

Mohlo by vám pomoci uvědomit si, že Pán mluvil 
symbolicky o rozvodu, otroctví a o tehdejších spo-
lečenských zvyklostech, aby je dokázal učit tak, aby 
to na ně mocně působilo a aby na to nezapomenuli. 
Slovní spojení „zapudil jsem tě“, „rozlukový lístek 
matky vaší“ a „jsem vás prodal“ se vztahují k myš-
lence porušení smlouvy. Otázky by bylo možné položit 
i takto: „Odvrátil jsem se od tebe? Odložil jsem snad 
smlouvu, kterou jsme uzavřeli?“ Odpověď na tyto 
otázky zní „ne“. Pán se od nás nikdy neodvrátí a ne-
zapomene na smlouvu, kterou s námi uzavřel. Těmito 
otázkami zdůrazňuje, že On svou smlouvu s Izraelem 
nikdy neporuší.

Na konci 2. Nefiho 7:1 si podtrhněte Pánovo vysvětlení, 
proč byl Izrael odloučen od Boha a trpěl v zajetí.

 4. Do studijního deníku si napište odpověď na jednu  
z těchto otázek:

a) Proč je důležité pochopit, že naše myšlenky, rozhodnutí a 
skutky nás mohou od Boha oddělit? 
b) Proč je pro vás důležité vědět, že Pán na nás nikdy nezapo-
mene a neopustí nás i přesto, že se může stát, že my na Něj za-
pomeneme a opustíme Ho?

Ve 2. Nefim 7:2 Pán položil Izraeli zásadní otázku, 
která se týká i každého z nás. Tuto otázku si vyhledejte 
a zvýrazněte.

Co podle vás měl Pán na mysli, když se zeptal: „Což 
je ruka má nějak zkrácena, že nemůže vykoupiti?“ Pro 
lepší pochopení si představte, že natahujete ruku, aby-
ste pomohli někomu potřebnému. Kdybyste se rukou 
snažili dosáhnout dál, co byste se tím snažili pro toho 
člověka v nouzi udělat? Kdybyste svou ruku stáhli, co 
by to vypovídalo o vaší touze pomoci tomuto člověku? 
S touto představou lze Pánovu otázku položenou 
Izraeli přeformulovat i takto: „Držím se snad zpátky a 
nejevím zájem o to vás vykoupit?“

Slovní spojení „nemám [snad] žádné moci vysvobo-
diti?“ bylo výzvou pro Izraelity, aby přemítali o své víře 
v to, že Pán má moc vysvobodit je z utrpení způsobe-
ného jejich hříchy.

Ve zbývající části 2. Nefiho 7–8 Izaiáš uvedl několik 
příkladů Spasitelovy touhy a schopnosti vykoupit svůj 
lid smlouvy.

Přečtěte si 2. Nefiho 7:5–7 a vyhledejte v tomto pro-
roctví slovní spojení, která popisují, co všechno Mesiáš 
vytrpí v rámci své smírné oběti pro naše vykoupení. 
Ve 2. Nefim 7:6, poznámce pod čarou a, jsou křížové 
odkazy, které vysvětlují a poukazují na naplnění tohoto 
proroctví. Můžete si v poznámce pod čarou označit 
Matouše 27:26 a pak si přečíst Matouše 27:26–31 a 
vyhledat, jak bylo Izaiášovo proroctví naplněno.

 5. Do studijního deníku si napište odpověď na tuto 
otázku: Čemu nás 2. Nefi 7:2, 5–7 učí o Spasitelově touze 

a ochotě nás vykoupit?

Abyste dokázali vyhledat další důkaz o Pánově milo-
srdenství a moci ve zbývající části Izaiášova proroctví, 
představte si, že jste byli požádáni, abyste měli na 
shromáždění proslov o této zásadě: Spasitel touží vy-
koupit svůj lid smlouvy a má moc to učinit. V rámci 
přípravy proslovu si přečtěte 2. Nefiho 8:3, 11–13, 
16, 22 a vyberte slovní spojení, která podle vás nabízí 
ujištění o Pánově touze a schopnosti nás vykoupit.

 6. Do studijního deníku si napište základní osnovu svého 
proslovu tím, že si:

a) napíšete dvě až tři slovní spojení, která vás zaujala, a vysvět-
líte, proč je každé z nich příkladem Spasitelovy touhy nás vykou-
pit nebo Jeho moci toho dosáhnout.
b) vyberete jedno z těchto slovních spojení a vysvětlíte, jak jste toto 
požehnání ve svém životě již pocítili, nebo byste ho chtěli pocítit.

V závěru této lekce pamatujte na to, že Jákob učil 
pravdám, které jste dnes studovali, „abyste mohli 
poznati a oslaviti jméno Boha svého“ (2. Nefi 6:4), 
„abyste mohli zvěděti o smlouvách Páně“ (2. Nefi 9:1) 
a „abyste se mohli radovati a pozdvihnouti hlavu na 
věky“ (2. Nefi 9:3). Využijte dnes příležitost k tomu, 
abyste se s někým podělili o to, jak moc si vážíte Pána 
a Jeho lásky k vám.

 7. Do studijního deníku si pod dnešní látku napište toto:

Prostudoval(a) jsem si 2. Nefiho 6–8 a dokončil(a) jsem 
tuto lekci (datum).

Další otázky, úvahy a postřehy, o které bych se rád(a) podělil(a) 
se svým učitelem:
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6. BLOK: 3. DEN

2. Nefi 9
Úvod
Jákobovo kázání, které začalo ve 2. Nefim 6–8, po-
kračuje v 2. Nefim 9. Ve 2. Nefim 6–8 jste studovali 
Jákobovo učení o Spasitelově milosrdenství a o Jeho 
moci vysvobodit dům Izraele z jejich ztraceného a roz-
ptýleného stavu. V kapitole 9 budete studovat Jákobovo 
svědectví o moci Spasitelova Usmíření, jež nás dokáže 
vysvobodit z následků Pádu, včetně duchovní a fyzické 
smrti, a také z následků našich hříchů. President Joseph 
Fielding Smith učil, že 2. Nefi 9 je „jedno z nejosvíceněj-
ších kázání, které kdy bylo ohledně Usmíření proneseno. 
… Každý člověk, který usiluje o spasení, by si jej měl 
pozorně přečíst“. (Answers to Gospel Questions, comp. 
Joseph Fielding Smith Jr., 5 vols. [1957–1966], 4:57.)

2. Nefi 9:1–9
Jákob učí, že Pád přinesl veškerému lidstvu fyzickou 
a duchovní smrt
Co vás napadá, když uslyšíte slovo příšera?

Slovo příšera obvykle označuje něco, co je strašidelné 
a schopné přivodit velikou škodu. Přestože si mnoho 
lidí, když přemýšlí nad příšerou, představí jen nějaké 
vymyšlené stvoření, zamyslete se nad tím, zda exi-
stuje něco, co vám je ve skutečnosti schopné způsobit 
trvalé poškození, a tím vám skutečně nahání strach. 
Jákob pomocí představy příšery symbolizuje děsivý 
stav, kterému všichni ve smrtelnosti čelíme. Přečtěte 
si 2. Nefiho 9:10 a najděte dvě základní složky příšery, 
které Jákob popsal. Poté vyplňte prázdná místa v níže 
uvedené tabulce.

Hrozná příšera

S-------------------- P--------------------

„s-------------------- 
t--------------------“

„s-------------------- 
d--------------------“

Je důležité porozumět tomu, že když Jákob učil o smrti 
ducha, nemyslel tím, že by náš duch doslova zemřel, 
ale spíše, že jsme duchovně odloučeni neboli odříz-
nuti z Boží přítomnosti. (Viz 2. Nefi 9:6.) Toto odlou-
čení se v písmech často nazývá duchovní smrt. Na 
okraj stránky v písmech vedle slovního spojení „smrtí 
ducha“ ve 2. Nefim 9:10 byste si mohli napsat slovní 
spojení odříznutí z Boží přítomnosti.

Přečtěte si 2. Nefiho 9:6 a povšimněte si, že Jákob začal 
mluvit o smrti těla a skončil pojednáním o odříznutí 
z přítomnosti Boží. Pozorně si verš prostudujte. Jaká 
událost přinesla lidstvu tělesnou i duchovní smrt?  
  
 

Přečtěte si 2. Nefiho 9:7–9 a určete, co by se podle 
Jákoba stalo s naším tělem a duchem, kdyby nebylo 
Usmíření a tělesná a duchovní smrt by trvala navěky. 
Než začnete číst, bude užitečné znát význam násle-
dujících pojmů, které Jákob použil v 7. verši: Výraz 
„první soud, který přišel na člověka“ (2. Nefi 9:7) se 
týká důsledků Pádu Adama a Evy. Pojem porušitelnost 
se týká smrtelného těla, které je nedokonalé a nakonec 
zemře. Pojem neporušitelnost se týká vzkříšeného těla, 
které bude žít navěky.

 1. Do studijního deníku si napište několik slovních spo-
jení, která jste našli ve 2. Nefim 9:7–9 a která popisují, 

co by se stalo s naším tělem a duchem, kdyby nebylo Usmíření.

Přečtěte níže uvedená slova staršího D. Todda Christof-
fersona z Kvora Dvanácti apoštolů, která objasňují, jaký 
by byl náš osud bez Usmíření Ježíše Krista: „Pokud by 
byly naše odloučení od Boha a naše fyzická smrt trvalé, 
morální svoboda jednání by nic neznamenala. Ano, 
mohli bychom se svobodně rozhodovat, ale k čemu by 
to bylo? Konečný výsledek by byl stále tentýž, nehledě 
na naše skutky – smrt bez naděje na vzkříšení a žádná 
naděje na nebe. Ať bychom se rozhodli být dobrými, či 
špatnými, všichni bychom skončili jako andělé ďáblovi.“ 
(„Moral Agency“, Ensign, June 2009, 50.)

 2. Do studijního deníku shrňte vlastními slovy, co podle 
vás starší Christofferson řekl o našem padlém stavu. Při-

dejte krátké vysvětlení, proč podle vás Jákob přirovnal fyzickou 
smrt a odloučení od Boha k hrozné příšeře.

2. Nefi 9:10–27
Jákob učí o tom, jak nás Spasitelovo utrpení vysvobozuje 
z následků Pádu a hříchu
Bůh nás nenechá, abychom vytrpěli plné účinky „oné 
hrozné příšery, smrti a pekla“. Přečtěte si 2. Nefiho 9:10 
a označte si, co pro nás Bůh připravil.

Přečtěte následující podobenství od presidenta Jose-
pha Fieldinga Smitha, které znázorňuje, že potřebu-
jeme Spasitele:

„Člověk jde po cestě a najednou spadne do jámy, 
která je tak hluboká a temná, že z ní nemůže vylézt 
na povrch a opět získat svobodu. Jak se může z této 
nepříjemné situace sám vymanit? Nemůže to zvlád-
nout vlastním úsilím, protože v jámě není žádný pro-
středek k úniku. A tak volá o pomoc, a nějaká laskavá 
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duše, která slyší jeho volání o záchranu, mu přispěchá 
na pomoc a spustí mu do jámy žebřík, a tím mu po-
skytne prostředek, díky němuž může znovu vylézt na 
povrch zemský.

Přesně do tohoto stavu se dostal Adam a jeho po-
tomstvo, když požil ze zakázaného ovoce. Vzhledem 
k tomu, že všichni byli v jámě, nikdo se nemohl dostat 
na povrch a pomoci druhým. Tato jáma představovala 
vyloučení z přítomnosti Páně a časnou smrt – rozložení 
těla. A vzhledem k tomu, že všichni jsou podrobeni 
smrti, nikdo nemohl poskytnout prostředek k úniku.

A proto Otec, ve svém nekonečném milosrdenství, 
vyslyšel volání svých dětí a seslal svého Jednoroze-
ného Syna, který nebyl podroben smrti ani hříchu, aby 
nám poskytl prostředek k úniku. A toto učinil skrze 
své nekonečné Usmíření a skrze věčné evangelium.“ 
(Doctrines of Salvation, ed. Bruce R. McConkie, 3 vols. 
[1954–1956], 1:126–127.)

Většina Jákobových poselství v 9. kapitole se zaměřuje 
na způsob, který Pán pro nás připravil, abychom mohli 
uniknout tělesné a duchovní smrti, a to nám přináší 
ujištění, že můžeme být vysvobozeni.
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 3. Pročtěte si 2. Nefiho 9:5, 19–21 a ve studijním deníku 
odpovězte na tyto otázky:

a) Čím podle 2. Nefiho 9:5, 21 musel Spasitel projít, abychom 
mohli být vysvobozeni ze smrti a pekla?
b) Kvůli komu podle 2. Nefiho 9:21 Spasitel trpěl?

Přemýšlejte o tom, kolik lidí „patří do rodiny Ada-
movy“. (2. Nefi 9:21.) Zahrnuje to všechny ty, kteří 
kdy žili, kteří žijí nyní a kteří na zemi teprve žít budou 
– včetně vás. Abyste pamatovali na Spasitelovu oběť, 
kterou za vás přinesl, mohli byste si vedle 2. Nefiho 
9:21 napsat své jméno.

Jákob učil, že Spasitelovo 
utrpení nám pomůže 
navždy uniknout od 
hrozné příšery – tělesné 
smrti a věčného odříz-
nutí od přítomnosti Boží. 
Přečtěte si 2. Nefiho 
9:22 a vyhledejte slovní 
spojení, které uvádí, že 
budeme schopni pře-
konat tělesnou smrt, 
a slovní spojení, které 
dokládá, že budeme 
opět v Boží přítomnosti. 
Na základě toho, co jste 
vyhledali, doplňte níže 
uvedené věty:

Kvůli Pádu naše tělo zemře, ale díky Kristovu utrpení 
bude naše tělo   
 .

Kvůli Pádu jsme odříznuti z přítomnosti Boží, ale díky 
Kristově utrpení budeme opět všichni stát   
 .

Z toho, čemu Jákob učil, se dozvídáme toto: Usmíření 
Ježíše Krista vysvobozuje celé lidstvo z tělesné 
i duchovní smrti, kterou přinesl Pád.

Kromě tohoto poselství naděje Jákob učil tomu, že 
Spasitelovo utrpení nás také může vysvobodit z du-
chovní smrti způsobené našimi hříchy. Přečtěte si 
2. Nefiho 9:27 a zjistěte, jak Jákob popsal stav těch, 
kteří se dopouštějí přestupku nebo hříchu. Přečtěte si 
2. Nefiho 9:15–16 a označte si duchovní úzkosti nebo 
muka, jež nám způsobí naše hříchy, nebudeme-li činit 
pokání.

Kromě tohoto utrpení si povšimněte výrazu „ti ode-
jdou“ ve 2. Nefim 9:16. Díky Usmíření se všichni lidé 
vrátí do přítomnosti Boží, aby byli souzeni. Pokud ale 
nebudeme činit pokání z hříchů, budeme z přítomnosti 
Boží opět vyloučeni. Zatímco vysvobození z Pádu je 
darem určeným všem lidem, vysvobození z následků 

Když v určitém verši v pís-
mech použijete své vlastní 
jméno, pomůže vám to získat 
k dané nauce osobnější vztah. 
Když po přečtení verše, o kte-
rém si myslíte, že se vás týká, 
do tohoto verše vložíte své 
jméno, může vám to pomoci 
vztáhnout poselství daného 
verše na sebe.

Vkládání vlastního 
jména do veršů 
v písmech

našich osobních hříchů záleží na naší touze a skutcích. 
Přečtěte si 2. Nefiho 9:21, 23–24. Co můžeme díky 
Usmíření udělat, abychom byli spaseni od věčných 
následků svých hříchů?

Poté, co si přečtete Jákobova slova, doplňte tuto zá-
sadu: Skrze usmíření Ježíše Krista můžeme překo-
nat následky svých hříchů, pokud  
 .

Na chvilku se zamyslete nad tím, co můžete udělat pro 
to, abyste v plnější míře pocítili očišťující moc Spasite-
lova Usmíření. Existuje něco, z čeho by Pán chtěl, aby-
ste činili pokání? Přemítejte o tom, jak z toho můžete 
činit pokání. Jak můžete být lépe poslušni Jeho hlasu?

 4. Napište si do studijního deníku krátký odstavec, 
v němž popíšete, jaké pocity ve vás vyvolává Spasitelova 

smírná oběť.

 5. Do studijního deníku si pod dnešní látku napište toto:

Prostudoval(a) jsem si 2. Nefiho 9 a dokončil(a) jsem tuto 
lekci (datum).

Další otázky, úvahy a postřehy, o které bych se rád(a) podělil(a) 
se svým učitelem:

6. BLOK: 4. DEN

2. Nefi 9–10
Úvod
V předcházející lekci jste studovali Jákobovo svědec-
tví o tom, co pro nás Ježíš Kristus skrze své Usmíření 
vykonal. V této lekci dokončíte studium 2. Nefiho 9 
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a prvního dne Jákobova kázání a zjistíte, co musíme 
dělat, abychom obdrželi požehnání plynoucí z Usmí-
ření. Jákob varuje před takovými rozhodnutími, která 
vedou k odloučení od Boha, a vyzývá všechny, aby přišli 
ke Kristu a byli spaseni. Také si přečtete 2. Nefiho 10 
a prostudujete si, co řekl Jákob lidem druhý den. Jákob 
opět učil tomu, že ačkoli Izrael bude kvůli hříchu 
rozptýlen, Pán se rozvzpomene na smlouvy s Izraelity 
a shromáždí je, pokud budou činit pokání a vrátí se 
k Němu. Jákob řekl, že „není žádného jiného národa 
na zemi, který by ukřižoval svého Boha“. (2. Nefi 10:3.) 
Předpověděl, že Amerika bude zemí svobody, opev-
něná proti všem národům a nebude mít žádné krále. 
Jákob svědčil o tom, že člověk se musí podrobit Boží 
vůli a pamatovat na to, že bude spasen jedině skrze 
Boží milost.

2. Nefi 9:28–54
Jákob varuje před skutky a postoji, které nás oddělují od 
Boha, a vyzývá všechny, aby přišli ke Kristu
Kvůli Pádu a svým osobním hříchům potřebuje každý 
z nás Spasitele. Jákob svědčil, že skrze Usmíření jsme 
osvobozeni od následků Pádu a můžeme překonat hří-
chy a obdržet věčný život. Jákob znázornil tuto zásadu 
pomocí brány a cesty. Přečtěte si 2. Nefiho 9:41 a vy-
hledejte, jak Jákob popsal cestu, po níž musíme kráčet, 
abychom obdrželi věčný život. Zamyslete se nad těmito 
otázkami: Co podle vás znamená „pojďte k Pánu“? 
(Zvažte, zda se nacházíte na cestě, která vás přivede 
blíže ke Spasiteli.) Co pro vás znamená, že „cesta [ke 
Spasiteli] je úzká, ale leží … v přímém směru“?

Jákob také popsal Spasitele jako toho, kdo je „stráž-
ným brány“. Toto je symbolické vyjádření Spasitelovy 
role jako našeho soudce. Právě On nám nabízí po-
žehnání plynoucí z Jeho Usmíření na základě našich 
postojů a skutků. Jákob nás také konkrétně učil tomu, 

jak naše postoje a skutky ovlivňují naši schopnost přijít 
ke Spasiteli.

 1. Abyste dokázali lépe rozpoznat postoje, myšlenky 
a skutky, které nás mohou vést ke Spasiteli, vypracujte do 

studijního deníku tyto úkoly:
a) Rozdělte si stránku ve studijním deníku čarou na dvě poloviny 
a jednu polovinu nadepište Vzdalování se od Krista a tu druhou 
Přicházení ke Kristu.
b) Přečtěte si 2. Nefiho 9:27–39 a vyhledejte nějaké jednání 
nebo postoj, před kterým nás Jákob varoval a který nás může 
vzdálit od Spasitele. Napište to, co zjistíte, na tu část stránky ve 
studijním deníku, kterou máte nadepsanou slovy „Vzdalování se 
od Krista“. To, co zjistíte, byste si také mohli označit v písmech. 
(Všimněte si, že 2. Nefi 9:28–29 jsou verše z mistrovství v písmu. 
Mohli byste si je nějak výrazně označit, abyste je v budoucnu do-
kázali najít.)
c) Vyberte některé jednání nebo postoj, který jste vyhledali, 
a odpovězte na níže uvedenou otázku na jinou stránku ve stu-
dijním deníku: Jak nám toto jednání nebo postoj brání v tom, 
abychom přišli ke Kristu a obdrželi plnost požehnání plynoucí 
z Jeho Usmíření?
d) Jákob, kromě toho, že nás varoval před jednáním a postoji, 
které nás vzdalují od Pána, učil také o jednání a postojích, které 
nám k Ježíši Kristu pomáhají přijít. Přečtěte si 2. Nefiho 9:23, 42, 
45–46, 49–52 a zjistěte, co nás podle Jákoba přivede k Pánu. 
Poznamenejte si to, co zjistíte, do sloupce nadepsaného slovy 
„Přicházení ke Kristu“.
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Během studia 2. Nefiho 9:28–54 jste se naučili této 
zásadě: Pokud se rozhodneme přijít k Pánu a žít 
podle Jeho vůle, můžeme obdržet plnost požeh-
nání plynoucích z Usmíření.

 2. Abyste dokázali v životě uplatňovat to, čemu jste se 
naučili, napište si do studijního deníku odpovědi na 

otázky ze dvou či více níže uvedených úkolů:
a) Ve 2. Nefim 9:23 jste četli o tom, že Pán nám přikázal činit 
pokání a dát se pokřtít. I když jste již pravděpodobně pokřtěni, 
jak vám obnovování smluv křtu skrze přijímání svátosti pomáhá 
přijít k Pánu a obdržet požehnání plynoucí z Jeho Usmíření?
b) Co podle vás znamená mít „dokonalou víru v Svatého Izrael-
ského“? (2. Nefi 9:23.) Jak v současnosti projevujete svou víru 
v Pána?
c) Co to znamená „odvraťte se od hříchů svých“? (2. Nefi 9:45.) 
Co vám pomáhá odvracet se od svých hříchů?
d) Uveďte některé příklady utrácení peněz „za to, co nemá 
žádné ceny“ nebo snahy pracovat „pro to, co nemůže uspoko-
jiti“. (2. Nefi 9:51.) Jak vám snaha vyhýbat se zlu nebo nedůleži-
tým činnostem pomáhá přijít k Pánu? Jak si můžete lépe 
rozvrhnout čas, který věnujete různým aktivitám, jako je škola, 
studium, Církev, rekreační a společenské vyžití?
e) Jak můžete „[hodovat] na tom, co nehyne“? (2. Nefi 9:51.)
f) Jákob vyzýval lid: „Vzdávejte díky“ a „Nechť se srdce vaše ra-
duje“. (2. Nefi 9:52.) Proč si myslíte, že je důležité řídit se těmito 
radami, když se snažíte přijít ke Spasiteli?

 3. Napište si do studijního deníku, jak vás jedna nebo 
více činností a postojů, o kterých jste studovali, přivedly 

blíže ke Spasiteli.

Mistrovství v písmu – 2. Nefi 9:28–29
Jakým způsobem se snažíte co nejlépe využít stávají-
cích příležitostí k získání vzdělání? Jaké jsou vaše další 
plány ohledně vzdělání?   
  
 

Přečtěte si následující slova presidenta Gordona 
B. Hinckleyho a podtrhněte si požehnání, která lze 
díky vzdělávání získat: „Čelíte obrovské výzvě, která 
leží před vámi. Vstupujete do světa tvrdé konkurence. 
Musíte získat veškeré vzdělání, které jen můžete. 
Pán nám dal pokyny ohledně důležitosti vzdělávání. 
Opravňuje vás to k tomu, abyste měli větší příležitosti. 
Dá vám to schopnost dělat něco hodnotného v tomto 
velkém světě plném příležitostí, který leží před vámi. 
Pokud můžete jít na vysokou školu a je to vaše přání, 
tak to udělejte. Pokud netoužíte studovat na vysoké 
škole, pak jděte na vyšší nebo na obchodní školy, aby-
ste zdokonalili své dovednosti a zvýšili své schopnosti“. 
(„Converts and Young Men“, Ensign, May 1997, 49–50.)

Přečtěte si 2. Nefiho 9:28 a označte si, jaká úskalí se 
podle Jákoba skrývají v získávání vzdělání s nespráv-
ným přístupem.

 4. Do studijního deníku si napište odpověď na tuto 
otázku:

a) Co podle vás znamená výrok: „Když jsou učení, myslí si, že 
jsou moudří“?
b) Jaké nebezpečí se skrývá v tom, když se domníváme, že jsme 
moudřejší než rodiče, biskup či president odbočky, prorok nebo 
Nebeský Otec?

Přečtěte si 2. Nefiho 9:29 a zjistěte, na co je dobré při 
úsilí získat vzdělání pamatovat.

 5. Do studijního deníku si napište odpověď na tuto 
otázku: Jak vám pilné studium písem pomáhá žít podle 

zásady uvedené ve 2. Nefim 9:29?

2. Nefi 10
Jákob povzbuzuje lid, aby se radoval a přišel k Pánu
Jákob během druhého dne, kdy učil svůj lid, opět svěd-
čil o Pánově moci vysvobodit z následků hříchu. Jákob 
také učil lid, jak má přijmout milosrdný dar Usmíření. 
Přečtěte si 2. Nefiho 10:20, 23–25 a označte si slovní 
spojení, která vyjadřují, jak máme podle Jákoba reago-
vat na oběť, kterou za nás Spasitel přinesl.

 6. Do studijního deníku si napište odpověď na jednu 
z těchto otázek:

a) Vezmete-li v úvahu, co jste se naučili o Spasiteli, proč na Něj 
chcete vždy pamatovat? (Viz 2. Nefi 10:20.)
b) Proč by podle vás bylo projevem vděčnosti a lásky ke Spasiteli, 
kdybyste odložili to špatné, co děláte, nebo z toho činili pokání?
c) Co z toho, co jste se o Spasiteli dozvěděli, vám pomáhá poci-
ťovat spíše naději, než „[věšet] hlavu“ v beznaději?

Důležitým slovním spojením v této kapitole je „smiřte 
se s vůlí Boží“. (2. Nefi 10:24.) To znamená, že bychom 
měli znovu navázat blízký vztah s Pánem, kdy jsme Ho 
poslušni a jednáme v souladu s Jeho vůlí. Projděte si 
verše, které jste si označili ve 2. Nefim 9–10. Usilujte 
o vedení Ducha Svatého, když budete zjišťovat, co 
můžete udělat, abyste se smířili s vůlí Boží.

 7. Do studijního deníku si pod dnešní látku napište toto:

Prostudoval(a) jsem si 2. Nefiho 9–10 a dokončil(a) jsem 
tuto lekci (datum).

Další otázky, úvahy a postřehy, o které bych se rád(a) podělil(a) 
se svým učitelem:
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7. BLOK: 1. DEN

2. Nefi 11–16
Úvod
Prorok Izaiáš žil přibližně 100 let před Nefim. (Izaiáš 
začal prorokovat před rokem 740 př. Kr. a pokračoval 
v prorokování více než 40 let – až do roku 701 př. Kr.; 
viz Průvodce k písmům, „Izaiáš“.) Nefi choval k Iza-
iášovi v mnoha ohledech tentýž obdiv a lásku jako 
dnes my k Proroku Josephu Smithovi. Z Nefiho spisů 
víme, že se těšil z Izaiášových slov. (Viz 2. Nefi 11:2.) 
Jak je zaznamenáno ve 2. Nefim 12–16, Nefi citoval 
z Izaiášových spisů, které se nacházely na mosazných 
deskách. Tyto záznamy popisovaly pýchu dávného 
Izraele a zlovolnosti a soudy, které na ně čekaly. Izaiáš 
také vyprávěl o svém vidění Pána, v němž byl očištěn 
od svých hříchů.

2. Nefi 11:1–8
Nefi se těší z Izaiášova svědectví o Ježíši Kristu
Vzpomeňte si na nějakou situaci, kdy na vás zapů-
sobilo něčí svědectví o Spasiteli. Přečtěte si 2. Nefiho 
11:2–3 a zjistěte, jaký zážitek měl Nefi, Jákob a Izaiáš 
s Ježíšem Kristem.

Pán povolává proroky, aby o Něm vydávali svědectví. 
Když studujeme svědectví těch, kteří byli svědky Ježíše 
Krista, můžeme tím posilovat víru v Ježíše Krista a ra-
dovat se v Něm.

Ačkoli se vám mohou zdát 
kapitoly Izaiáše v Knize Mor-
monově těžké na porozumění, 
president Boyd K. Packer, 
president Kvora Dvanácti apo-
štolů, nám dal tuto povzbu-
zující radu: „Nepřestávejte 
číst! Projděte těmito obtížně 
srozumitelnými kapitolami 
starozákonního proroctví, 
i když z toho pochopíte jen 
velmi málo. Čtěte dál, i když 
budete číst jen letmo a tu 
a tam pochopíte jen několik 
slov.“ („The Things of My 
Soul“, Ensign, May 1986, 61.)

Studium Izaiáše
 1. Do studijního de-
níku si zapište, proč je 

podle vás důležité mít svědec-
tví o Ježíši Kristu od několika 
proroků.

Najděte ve 2. Nefim 
11:4–6 čtyři místa, kde 
Nefi říká „duši mou těší“ 
nebo „duše má se těší“. 
Mohli byste si je v pís-
mech označit.

„Těšit se“ z něčeho zna-
mená, že v tom nachá-
zíme velké potěšení a že 
nám to přináší velkou 
radost.

 2. Napište si do de-
níku nejméně tři slovní 

spojení „duši mou těší“, která 
představují ty části evangelia, v nichž nacházíte potěšení. Vysvět-
lete, proč vám přinášejí radost.

Přečtěte si 2. Nefiho 11:8 a napište, v co Nefi doufal, 
že bude výsledkem vašeho studia Izaiášových spisů.  
  
 

2. Nefi 12:1–5
Izaiáš prorokuje o vybudování chrámu v posledních dnech
Představte si velikou horu. Vybavíte si, čím vším lze 
horu přirovnat k chrámu?
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Přečtěte si 2. Nefiho 12:2–3, 5 a vyhledejte, co Bůh slíbil 
vybudovat v posledních dnech. Výraz „hora domu Páně“ 
znamená chrám Páně. Jaká požehnání podle těchto 
veršů poplynou z domů Páně v posledních dnech?

Mohli byste si do písem zapsat například toto: Bůh za-
ložil chrámy, aby nás učil svým cestám a pomohl nám 
kráčet po Jeho stezkách. (Viz 2. Nefi 12:3.)

 3. Do studijního deníku si napište odpovědi na tyto 
otázky:

a) Jak nám chrámy pomáhají kráčet po Pánových stezkách?
b) Jak se můžete připravovat na vstup do chrámu?

2. Nefi 12–15
Tato lekce neobsahuje detailní nápovědu k porozumění 
2. Nefimu 12–15. Když ale budete číst tyto kapitoly 
Knihy Mormonovy a budete o nich přemítat, zaměřte 
se na následky pýchy a hříchu. Následující komentář 
nebo vysvětlení vám může při četbě rovněž pomoci:

2. Nefi 12:6–18. Věnujte zvláštní pozornost všem odka-
zům na uctívání model i slovům a pojmům, které popi-
sují pýchu – například zpupní, povýšení, pyšní a vysoký. 
To vám pomůže porozumět tomu, proč tyto lidi čekají 
takové těžké soudy.

2. Nefi 12:9–11. „Obyčejný člověk“ (verš 9) znamená 
normální nebo běžný člověk. Oba – „obyčejný člověk“ 
i „veliký člověk“, budou-li pyšní, budou při Druhém 
příchodu Ježíše Krista přivedeni k pokoře. (Viz verš 11.)

2. Nefi 12:12–13. „Den Páně“ je výraz, který se vzta-
huje k době soudu. Druhý příchod Krista bude „dnem 
Páně“, kdy budou zlovolní zničeni.

2. Nefi 13–14. Ve 2. Nefim 13 pokračuje Izaiášovo  
pojednání o tom, co se stane, pokud budou Izraelité 
dál setrvávat ve své zlovolnosti. Izaiáš popsal izraelit-
ské ženy jako „dcery Sionu“ (verš 16), což naznačuje, 
že jsou dětmi smlouvy. Izaiáš je přirovnal k pyšné 
ženě, která je prokleta Pánem a všechny její šperky 
a jiné materiální ozdoby jsou jí odňaty. (Viz 2. Nefi 
13:16–26.) Ve 2. Nefim 14 Izaiáš naopak popisuje, 
co se stane, když se dcery Sionu pokoří, budou činit 
pokání a obrátí se k Pánu. Máte-li k dispozici vydání 
Bible Svatých posledních dnů, poznámky  
pod čarou u Izaiáše 3 vám pomohou porozumět 
2. Nefimu 13:6–26.

2. Nefi 15:8–22. Slovo běda se týká stavu hlubokého zá-
rmutku. Izaiáš ho použil v těchto verších šestkrát, když 
popisoval hříchy Izraelitů. Věděl, že pokud Izraelité ne-
budou činit pokání, přinesou jim následky jejich hříchů 
hluboký zármutek – zejména v době soudu. Kdyby byl 
Izaiáš prorokem na zemi v dnešní době, našel by zde 
tytéž hříchy, kterých byl svědkem mezi Izraelity?

 4. Přečtěte si 2. Ne-
fiho 15:20. Napište si 

do studijního deníku některé 
příklady toho, jak v dnešní 
době lidé nazývají dobré věci 
špatnými nebo špatné věci 
dobrými.

2. Nefi 16:1–8
Izaiáš je povolán sloužit 
jako prorok
Izaiášovy spisy jsou plné 
symboliky. Symboly jsou 
jedním ze způsobů, kterými nás Pán učí o zásadách 
evangelia. V 2. Nefim 16 Izaiáš popisuje své vidění 
Pána. Když čtete 2. Nefiho 16, mějte na paměti tyto 
symboly a jejich možný význam:

Serafínové: Andělé, kteří přebývají v přítomnosti Boží. 
Prorok Joseph Smith učil, že „anděl Boží nikdy nemá 
křídla“. (History of the Church, 3:392.) Křídla andělů 
symbolizují jejich moc se pohybovat a jednat.

Dým: Může naznačovat přítomnost Páně. (Viz Zjevení 
15:8.)

Nečisté rty: Nehodnost.

Řeřavý uhel (oheň): Čisticí prostředek – podobný očiš-
ťující moci Ducha Svatého.

Oltář: Oltář byl doslova místem, kde byly obětovány 
oběti. Zde se oltář může týkat oběti, kterou za nás 
přinesl Ježíš Kristus – Usmíření.

 5. Přečtěte si 2. Nefiho 16:1–7 a do studijního deníku si 
zapište odpovědi na tyto otázky:

a) Co řekl jeden ze serafínů o Pánovi zástupů?
b) Co měl podle vás Izaiáš na mysli, když řekl: „Běda je mi! ne-
boť jsem zničen; protože jsem člověk nečistých rtů“? Proč se 
takto najednou cítil? (Nápovědu lze najít v 3. Nefim 27:19.)
c) Co způsobilo, že se Izaiášovy pocity nehodnosti změnily?
d) Jak tato zkušenost připravila Izaiáše na to, aby vyšel mezi 
lidi a učil je o pokání?

Jedna z velkých pravd obsažených v tom, jak byl povo-
lán Izaiáš, zní: Skrze Usmíření Ježíše Krista můžeme 
být očištěni od naší nehodnosti. Přemítejte o nějaké 
situaci z vlastního života, kdy jste pocítili očišťující moc 
Usmíření.
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 6. Do studijního deníku si pod dnešní látku napište toto:

Prostudoval(a) jsem si 2. Nefiho 11–16 a dokončil(a) jsem 
tuto lekci (datum).

Další otázky, úvahy a postřehy, o které bych se rád(a) podělil(a) 
se svým učitelem:

7. BLOK: 2. DEN

2. Nefi 17–20
Úvod
Ve 2. Nefim 17–20 Nefi zaznamenal, že se Izaiáš po-
koušel přesvědčit krále Judy a jeho lid, aby důvěřovali 
spíše Pánu než světským spojenectvím. Pomocí předo-
brazů a nástinů – symbolů nebo zpodobnění, které učí 
nebo svědčí o významných pravdách – Izaiáš proro-
koval o událostech své doby, o narození Ježíše Krista 
a o zničení zlovolných při Druhém příchodu Páně.

2. Nefi 17–18
Království Judy bude požehnáno, pokud jeho obyvatelé 
budou vkládat důvěru v Ježíše Krista
Abyste se připravili na dnešní lekci, vzpomeňte si na 
nějakou chvíli, kdy jste se ocitli v hrozivé situaci. Vzpo-
menete si na svou první reakci? Při studiu 2. Nefiho 
17–18 zkuste vyhledat Izaiášovy rady určené těm, kteří 
se ocitli v nějaké složité nebo hrozivé situaci.

Ke studiu 2. Nefiho 17–18 budete potřebovat něco 
vědět o třech malých národech – Syrii, Izraeli a Judovi – 
a o mnohem větší Assyrské říši, která se snažila si tyto 
malé národy podrobit. Podívejte se doprava na uvede-
nou mapu a doprovodnou tabulku.

Národ Syrie Izrael 
(Efraim)

Juda

Král Rezin Pekach Achas

Hlavní 
město

Damašek Samaří Jeruzalém

Přečtěte si 2. Nefiho 17:1–2 a podívejte se přitom na 
mapu. „Syrie se spolčila s Efraimem“ znamená, že tyto 
dvě země vytvořily spojenectví neboli uzavřely dohodu. 
Pokuste se zjistit, kdo koho napadl. Mějte na paměti, že 
dům Davidův ve 2. verši se týká Achase a lidu Judy.

S

Středozemní 
moře

Galilejské 
moře

Mrtvé 
moře

SYRIE

Damašek

SEVERNÍ KRÁLOVSTVÍ 
IZRAELE

Samaří

Jeruzalém

JIŽNÍ 
KRÁLOVSTVÍ 

JUDY

Severní kmeny
Efraim
Ruben
Simeon
Léví
Dan
Neftalím

Gád
Asser
Izachar
Zabulon
Jozef

Jižní kmeny
Juda
Beniamin
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Království Izraele a Syrie chtěla dobýt království Judy 
a donutit Judu, aby s nimi vstoupil do spojenectví proti 
mocné Assyrské říši. Assyrie hrozila v té době ovlád-
nout celou oblast světa. Izrael a Syrie se domnívaly, že 
dobytím Judy by mohly mít více lidí a prostředků k boji 
s blížícími se Assyřany. (Viz 2. Nefi 17:5–6.) Král Achas 
přemýšlel nad spojenectvím s Izraelem a Syrií.

Zamyslete se, co byste udělali, kdybyste byli králem 
Achasem. Na jedné straně vám hrozí, že Assyrie zaútočí 
na váš lid. Na druhé straně na vás hrozí zaútočit Syrie 
a Izrael, pokud s nimi nevytvoříte spojenectví v boji 
proti Assyrii. Izaiáš žil v království Judy a Pán ho poslal 
k Achasovi s poselstvím. Jak byste se cítili, kdybyste byli 
králem Achasem a obdrželi poselství od proroka?

 1. Přečtěte si 2. Nefiho 17:3–8 a podtrhněte si Pánovo 
poselství dané Achasovi a jeho lidu skrze proroka Izaiáše. 

(Slovní spojení „konce čadících loučí“ ve 4. verši představuje vy-
hořelou pochodeň, která symbolizuje tato dvě království, která 
jsou zničená a dobytá.) Představte si, že jste slyšeli Izaiáše toto ří-
kat Achasovi. Pak se vás nějaký váš kamarád zeptá, co Izaiáš řekl. 
Do studijního deníku popište dvěma nebo třemi větami, jak byste 
mu odpověděli.

Izaiáš se snažil králi a jeho lidu pomoci, aby spoléhali 
spíše na Pánovu pomoc, než aby důvěřovali nestabil-
nímu politickému spojenectví.

 2. Do studijního deníku si napište odpovědi na tyto 
otázky:

a) Proč je důležité, abychom se spíše obraceli na Pána, když potře-
bujeme pomoc, než se spoléhali jen na pomoc ostatních lidí?
b) Jak jsou někdy mladí lidé pokoušeni, aby dávali přednost přá-
telství s ostatními lidmi před přátelstvím s Nebeským Otcem 
a Ježíšem Kristem?

Pán řekl, že dá Achasovi a království Judy znamení, že 
je ochrání a že nebudou muset spoléhat na světská 
spojenectví. Přečtěte si 2. Nefiho 17:14, abyste zjistili 
o jaké znamení se jedná. Zakroužkujte si v tomto verši 
slovo Immanuel. Vedle tohoto verše si napište „Matouš 
1:22–23“. Přečtěte si Matouše 1:22–23, abyste zjistili, co 
označení Immanuel znamená.

Jak v té době znamení, jehož význam zní „Bůh s námi“, 
mohlo Achasovi pomoci? Jak toto Izaiášovo proroctví 
mohlo odkazovat i na narození Ježíše Krista o několik 
staletí později?

Chcete-li lépe pochopit toto znamení 
o narození dítěte, zamyslete se nad tímto 
vysvětlením staršího Jeffreyho 
R. Hollanda z Kvora Dvanácti apoštolů: 
„V tomto proroctví jsou obsaženy mno-
hočetné nebo souběžné prvky, podobně 

jako tomu je u mnoha Izaiášových spisů. Bezprostřední 
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význam proroctví se pravděpodobně týkal Izaiášovy 
manželky, čisté a dobré ženy, která přibližně v této 
době porodila syna [viz 2. Nefi 18:3], a toto dítě se stalo 
předobrazem a nástinem vznešenějšího a pozdějšího 
naplnění proroctví, které se týkalo narození Ježíše 
Krista.“ (Christ and the New Covenant [1997], 79.)

Izaiáš prorokoval, že než dítě vyroste, Assyrie přemůže 
jak armádu Izraele (Efraim), tak armádu Syrie. (Viz 
2. Nefi 17:15–25.) Význam znamení „Bůh s námi“ 
měl krále Achase ujistil, že Bůh bude s námi, pokud 
Mu budeme důvěřovat i v dobách těžkostí a obav. 
Zvažte možnost zapsat si tuto zásadu do písem.

Přečtěte si 2. Nefiho 18:6–8 a podtrhněte si výraz „vody 
Siloe“. Pro Izaiáše vody Siloe symbolizovaly uklidňující, 
stabilní a posilující vliv a moc Boží, která má být sou-
částí politického života národa. (Viz 2. Nefi 18:6.) Izaiáš 
zmínil vody Siloe jako protiklad, protože lid Izraele 
a Judy zavrhl Mesiáše – „vody Siloe“ neboli klidnou, 
jemnou, stabilní a posilující moc Boží. A tak, jak Izaiáš 
prorokoval, král Assyrie a hrozivý účinek a strhující 
moc jeho vojska – které představovaly „vody řeky, silné 
a mnohé“ – dobyli Syrii a Izrael.

Izaiáš, jakožto básník, použil dva plynoucí, ale drama-
ticky odlišné proudy vody, aby vysvětlil, co se Judovi 
stane. Assyrská armáda poté zaútočila na Judu – kte-
rého představovalo slovo země. Ale nedobyla Jeruzalém, 
což je znázorněno výrokem: „Zaplaví a převalí se, bude 
sahati až po krk.“

Přečtěte si 2. Nefiho 18:9–12 a povšimněte si, kolikrát 
Pán radil Judovi, aby se nepřipojoval k Syrii a Izraeli. 
Jak je zaznamenáno v 2. Nefim 18:13, kam místo toho 
Pán skrze Izaiáše radil Judovi, aby se obrátil o pomoc?

V době, kdy Assyřané přemohli Judu a hrozili dobýt 
Jeruzalém, mělo království Judy nového krále. Jmeno-
val se Ezechiáš. Důvěřoval Pánu a proroku Izaiášovi. 
185 000 assyrských vojáků nakonec zabil v jejich táboře 
anděl Páně. (Viz 2. Královská 19:35; Izaiáš 37:36.)

 3. Do studijního deníku si napište odpověď na jednu 
z těchto otázek:

a) Jaká nebezpečí se skrývají v tom, když vkládáme důvěru spíše 
ve světské věci a vlivy než v Pána? (Mohli byste se zamyslet nad 
situacemi, kdy jste možná pokoušeni rozhodovat se na základě 
svých obav.)
b) Kdy jste se obrátili s prosbou o posílení na Pána, když jste 
byli původně pokoušeni obrátit se k jiným zdrojům? Čemu jste se 
z této zkušenosti naučili?
c) Pod vládou krále Ezechiáše byli obyvatelé Judy ušetřeni zničení, 
protože následovali Izaiášovy rady získané od Pána. Jak vás násle-
dování novodobých proroků chrání před duchovní újmou?

2. Nefi 19:1–7
Izaiáš promlouvá o Mesiášovi
Už jste někdy někam dlouho šli, aniž byste viděli 
slunce nebo pociťovali jeho teplo? Pokud ne, před-
stavte si, že byste byli neustále ve stínu – bez přístupu 
k slunečnímu světlu a teplu (jako kdybyste byli ne-
ustále v temné místnosti). Izaiáš použil podobnou 
symboliku, aby znázornil duchovní stav lidí, kteří žijí 
bez světla Ježíše Krista.

Ve 2. Nefim 19:1–2 jsou zmíněny dvě země. Přečtěte si 
tyto verše a označte si názvy těchto dvou zemí.

Celá staletí předtím, než Izaiáš napsal tyto verše, bylo 
vedeno mnoho válek ve snaze získat kontrolu nad 
oblastí nyní známou jako Svatá země. Někteří o této 
oblasti mluvili jako o „krajině stínu smrti“, protože 
mnozí zde přišli ve válce o život. V novozákonní době 
se města Nazarét, Kafarnaum, Naim a Kána nachá-
zela v oblastech oficiálně známých jako země Zabulon 
a Neftalím. V těchto městech strávil Ježíš Kristus velkou 
část svého života, když zde o více než 500 let později 
sloužil lidem. Dnes je tato oblast známá jako Galilea.

Ve 2. Nefim 19:2 si označte, co podle Izaiáše lidé v této 
oblasti nakonec uvidí.

Izaiášova slova, že lid, který „kráčel v temnotě“ a pro-
dléval „v krajině stínu smrti“, „uviděl světlo veliké“, 
jsou proroctvím o poslání Ježíše Krista ve smrtelnosti 
v těchto končinách. Lidé žijící v galilejské oblasti 
kráčeli v duchovní temnotě, ale když mezi nimi žil 
a sloužil Ježíš Kristus, uviděli „světlo veliké“.

 4. Přečtěte si 2. Nefiho 19:6–7 a zamyslete se nad tím, 
které označení Spasitele v 6. verši by mohlo mít pro oby-

vatele Judy vzhledem k jejich situaci zvláštní význam. Do studij-
ního deníku si napište, jak jedno nebo více těchto označení 
vyjadřuje to, co pociťujete ke Spasiteli.

2. Nefi 19–20
Izaiáš popisuje zničení zlovolných při Druhém příchodu
Izaiášovo proroctví o zničení Assyrie, jak je zazname-
náno ve 2. Nefim 20, je rovněž proroctvím o zničení 
zlovolných při Druhém příchodu. Při četbě této kapitoly 
pamatujte na to, že právě tak, jak Ezechiáš důvěřoval 
Izaiášovým radám získaným od Pána a byl požehnán, 
tak se ani vy, pokud vložíte důvěru v Pána, nemusíte 
bát soudů, které přijdou na obyvatele země v době 
před Druhým příchodem.

Jaká věta se opakuje ve 2. Nefim 19:12, 17, 21 a 2. Ne-
fim 20:4? Tyto věty byste si mohli v písmech označit. 
Napište si tuto větu do deníku a podtrhněte si slovo 
hněv a slovo ruka. Pod slovo hněv napište soud a pod 
slovo ruka napište milosrdenství. Přečtěte si tuto větu 
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nahlas – se slovy soud a milosrdenství. („V tom všem se 
však neodvrátil [soud] jeho, ale [milosrdenství] jeho je 
stále [vztaženo].“)

 5. Do studijního deníku si napište odpovědi na tyto 
otázky:

a) Jak věta ve výše uvedeném cvičení popisuje Pánovu reakci na 
národy, rodiny nebo jednotlivce, kteří Ho zavrhují?
b) Jak můžete ve vlastním životě uplatňovat tyto pravdy? Ježíš 
Kristus je Bůh soudu a milosrdenství. Jeho milosrdenství je 
nabízeno těm, kteří činí pokání a dodržují Jeho přikázání.

 6. Do studijního deníku popište situaci, kdy jste byli po-
slušni určitého přikázaní a pocítili jste Boží milosrdenství.

 7. Do studijního deníku si pod dnešní látku napište toto:

Prostudoval(a) jsem si 2. Nefiho 17–20 a dokončil(a) jsem 
tuto lekci (datum).

Další otázky, úvahy a postřehy, o které bych se rád(a) podělil(a) 
se svým učitelem:

7. BLOK: 3. DEN

2. Nefi 21–24
Úvod
Mnoho Izaiášových proroctví v Knize Mormonově se 
týká posledních dnů. Prorokoval o Znovuzřízení evan-
gelia, o Proroku Josephu Smithovi, Druhém příchodu 
a zničení zlovolných. Předpověděl, že Pán „pozvedne 
korouhev pro národy“ a shromáždí svůj lid v posled-
ních dnech. (Viz 2. Nefi 21:11–12.) Izaiáš také svědčil 
o tom, že Pán zvítězí nad Satanem a nastolí milénium, 
dobu míru a radosti.

2. Nefi 21:1–4, 10–12
Izaiáš předvídá Znovuzřízení evangelia Ježíše Krista 
v posledních dnech
Na chvilku si představte, že se před vámi objeví světlo. 
Světlo se stává jasnější a jasnější. Najednou před vámi 
stojí posel vyslaný z přítomnosti Boží. Říká vám, že 
dávná proroctví se brzy vyplní a že vy s jejich naplně-
ním pomůžete. Jaké by byly vaše bezprostřední reakce, 
myšlenky a otázky?

V noci 21. září 1823 se Moroni poprvé zjevil Josephu 
Smithovi a citoval Izaiáše 11, který se také nachází 
v 2. Nefim 21. Moroni řekl Josephu Smithovi, že pro-
roctví v této kapitole budou „brzo naplněna“. (Joseph 
Smith–Životopis 1:40.) Při studiu těchto proroctví 

z Izaiáše se zamyslete nad tím, proč je Nefi zazna-
menal na malé desky a proč je také Moroni citoval 
Josephu Smithovi.

Prorok Joseph Smith 
obdržel zjevení, které 
objasňuje význam pro-
roctví zaznamenaných 
v 2. Nefim 21. Učenci 
byli dlouho fascinováni 
symboly použitými v této 
kapitole a snažili se po-
rozumět jejich významu. 
Kniha Mormonova 
a novodobí proroci nám 
pomáhají významu těchto 
symbolů lépe porozumět. 
Izaiáš například použil 
symbol stromu nebo 
rostliny. Přečtěte si 2. Ne-
fiho 21:1, 10 a určete 
jednotlivé části stromu 
nebo rostliny, které Izaiáš 
zmínil. Potom si přečtěte 
Nauku a smlouvy 113:1–
6, která vám pomůže 
porozumět tomu, co tyto 

Knihy písem se vzájemně 
doplňují, aby nám pomohly 
pochopit pravdy evangelia 
a proroctví. Například v této 
lekci se zmiňuje oddíl Nauka 
a smlouvy 113, který nám 
pomáhá objasnit Izaiášova 
proroctví a učení. Nefi nám 
rovněž pomáhá porozumět 
Izaiášovým slovům. Starší 
Bruce R. McConkie z Kvora 
Dvanácti apoštolů pozname-
nal, že „Kniha Mormonova je 
nejlepším výkladem knihy Iza-
iášovy na světě“. („Ten Keys 
to Understanding Isaiah“, 
Ensign, Oct. 1973, 81.)

Používání určitých 
pasáží z písem 
k porozumění 
jiným pasážím
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symboly znamenají. Mohlo by být užitečné napsat si 
výklad těchto symbolů do písem.

kmen Izaiův – Ježíš Kristus

proutek vycházející z kmene Izaiova – služebník Ježíše 
Krista

kořen Izaiův – držitel klíčů kněžství

Přemýšlejte o těchto slovech staršího Bruce R. Mc-
Conkieho, který vysvětlil, že „kořen Izaiův“ i „proutek 
z kmene Izaiova“ se týkají Proroka Josepha Smitha: 
„Mýlíme se snad, když řekneme, že prorok zde zmí-
něný [v NaS 113:5–6] je Joseph Smith, jemuž se 
dostalo kněžství, který obdržel klíče království a který 
pozvedl korouhev pro shromáždění lidu Páně v naší 
dispensaci? A není snad také oním ‚[služebníkem] 
v rukou Kristových, jenž je částečně potomkem Izaio-
vým, stejně jako Efraimovým, neboli z domu Jozefova, 
na něhož je vložena veliká moc‘? [NaS 113:3–4.]“ 
(Millennial Messiah [1982], 339–340.)

Přečtěte si 2. Nefiho 21:10, 12 a vyhledejte, co Izaiáš 
prorokoval ohledně toho, co Pán učiní skrze „kořen 
Izaiův“ (Josepha Smitha). Slovo korouhev znamená 
„prapor“, k němuž se lidé shromažďují.

Tyto verše nás učí této pravdě: Pán znovuzřídil své 
evangelium a svou Církev prostřednictvím Jose-
pha Smitha a nyní shromažďuje svůj lid v posled-
ních dnech.

 1. Do studijního deníku si napište odpověď na tuto 
otázku: V jakém smyslu je pro vás Církev Ježíše Krista Sva-

tých posledních dnů korouhví národům?

2. Nefi 21:6–9; 22–6
Izaiáš popisuje milénium
Jedním z nejdiskutovanějších témat mezi křesťany je 
Spasitelova mileniální vláda. Už jste nad tím někdy 
přemýšleli? Představte si, že se vás nějaký přítel zeptá, 
čemu věříte ohledně milénia. Co byste řekli?

Izaiáš prorokoval, že po Spasitelově Druhém příchodu 
se na zemi uskuteční změny, které potrvají tisíc let. Toto 
období míru a pokoje nazýváme miléniem. Přečtěte si 
2. Nefiho 21:6–9 a vyhledejte, jaké podmínky budou na 
zemi během milénia panovat.

Podle 2. Nefiho 21:9 se jedno z proroctví o miléniu 
týká toho, že „země bude plná poznání Páně“. Pře-
mítejte o tom, jaký vliv bude mít naplnění tohoto 
proroctví na lidi po celém světě. Přečtěte si 2. Nefiho 
22:1–6 a povšimněte si ducha uctívání, kterého budou 
lidé během milénia mít. Jak si můžeme osvojit tentýž 
postoj již dnes?

Verše, které jste studovali, učí této pravdě: Během 
milénia bude země místem pokoje a míru, protože 
bude plná poznání Páně. Jaké aspekty milénia byste 
rádi prožívali již nyní? Zamyslete se na chvilku nad tím, 
co byste mohli udělat, abyste některá z těchto požeh-
nání obdrželi.

V rámci doplnění svého studia 2. Nefiho 22 byste si 
mohli zazpívat, poslechnout nebo přečíst píseň „Pán je 
světlo mé“ (Náboženské písně, č. 41).

2. Nefi 23–24
Izaiáš popisuje pád Babylonu, pád zlovolných a pád Lucifera
Jak je zaznamenáno ve 2. Nefim 23–24, Izaiáš odsoudil 
zlovolnost domu Izraele a přirovnal zničení zlovolných 
v posledních dnech ke zničení dávného Babylonu. 
V Izaiášově době byl Babylon velmi zlovolným náro-
dem a od té doby se stal symbolem zlovolnosti světa. 
(Viz NaS 133:14.)

Přečtěte si v 2. Nefim 23:1, 4–9, 11, 15, 19 a 22, co Izaiáš 
prorokoval, že se stane zlovolným v posledních dnech.

Izaiáš také přirovnal zničení dávného Babylonu k Luci-
ferovu (Satanovu) pádu z nebe. Promlouval o Luciferovi 
jako o symbolickém králi Babylonu – neboli celého 
zlovolného světa. Izaiáš na příkladu pádu Lucifera 
v předsmrtelném světě znázornil, jak zlovolní selžou 
a padnou. Prostudujte si 2. Nefiho 24:12–14 a označte si 
výrazy, které poukazují na domýšlivost a pýchu Satana.
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Všimli jste si v těchto verších sloves v 1. osobě? Tato 
slovesa v 1. osobě byste si mohli v písmech zakrouž-
kovat. President N. Eldon Tanner z Prvního předsed-
nictva kdysi řekl, že Satan „se více zajímal o uznání 
nežli o výsledky; jeho jediným cílem bylo získat slávu 
a chválu“. („For They Loved the Praise of Men More 
Than the Praise of God“, Ensign, Nov. 1975, 76.)

V 2. Nefim 24:15–16 vyhledejte, co se nakonec Sata-
novi stane a jak se na něj budou lidé dívat, až uvidí, 
jaký opravdu je.

Přečtěte si tato slova presidenta Ezry Tafta Bensona: 
„V předsmrtelné radě to byla pýcha, kvůli které padl 
Lucifer, ‚syn jitra.‘ (2. Nefi 24:12–15; viz také NaS 
76:25–27; Mojž. 4:3.) … Lucifer předložil svůj návrh 
proti Otcovu plánu, který prosazoval Ježíš Kristus. (Viz 
Mojž. 4:1–3.) Chtěl, aby mu ostatní projevovali úctu 
více než komukoli jinému. (Viz 2. Nefi 24:13.) Krátce 
řečeno, jeho pyšným přáním bylo sesadit Boha z trůnu. 
(Viz NaS 29:36; 76:28.)“ („Beware of Pride“, Ensign, 
May 1989, 4–5.)

Ve 2. Nefim 23:22 se učíme, že když jsme spravedliví, 
můžeme pociťovat klid. Bůh k vám bude milosrdný, ale 
zlovolní zahynou.

 2. Do studijního deníku si napište odpovědi na tyto 
otázky:

a) Co mohu dnes ve svém životě změnit, abych byl více poslušný?
b) Jak se mohu rozhodnout, že zůstanu poslušný?

Modlete se o příležitosti podělit se o své svědectví 
o pravdách, kterým jste se naučili ve 2. Nefim 23.

 3. Do studijního deníku si pod dnešní látku napište toto:

Prostudoval(a) jsem si 2. Nefiho 21–24 a dokončil(a) jsem 
tuto lekci (datum).

Další otázky, úvahy a postřehy, o které bych se rád(a) podělil(a) 
se svým učitelem:

7. BLOK: 4. DEN

2. Nefi 25
Úvod
Poté, co prorok Nefi zaznamenal Izaiášova proroctví 
(2. Nefi 12–24), zdůraznil jejich důležitost a vysvětlil, 
že ti, kdo mají ducha proroctví, mohou Izaiášova slova 
pochopit a ocenit (2. Nefi 25). Vysvětlil, že psal s úmys-
lem „[přesvědčit] děti své a také bratří své, aby věřili 

v Krista a aby byli smířeni s Bohem“. (2. Nefi 25:23.) 
Vybízel všechny, aby uvěřili v Ježíše Krista a „uctívali 
ho celou svou mocí, myslí a silou, a celou duší svou“. 
(2. Nefi 25:29.)

2. Nefi 25:1–8
Nefi učí, že Izaiášovým slovům můžeme porozumět tehdy, 
když máme ducha proroctví
Lidé často používají zámky, aby ochránili svůj cenný 
majetek. Mohou si buď ponechat jediný klíč k zámku, 
nebo mohou dát jeho duplikát příteli či členu rodiny, 
jemuž důvěřují. Nefi věděl, že 
Izaiášova proroctví jsou „velice 
cenná“ (2. Nefi 25:8), a chtěl, 
aby jim každý porozuměl. 
Poskytl klíč každému, kdo si 
přeje odemknout význam 
Izaiášových slov.

Přečtěte si první větu v 2. Ne-
fim 25:4 a vyhledejte klíč k po-
rozumění Izaiášovým slovům. 
Co to znamená mít „ducha 
proroctví“? Jak by vám podle 
vašeho názoru mohl duch 
proroctví pomoci lépe porozumět písmům, 
zvláště pak slovům Izaiáše?

Duchem proroctví je označován duch zjevení. To zna-
mená, že pokud pilně a s modlitbou studujete písma 
a snažíte se porozumět jejich významu, můžete obdržet 
ducha zjevení a Duch Svatý osvítí vaši mysl a poro-
zumění. Písma rovněž učí, že „svědectví pak Ježíšovo 
jestiť duch proroctví“. (Zjevení 19:10.) Když porostou 
vaše znalosti a svědectví o Spasiteli, vaše porozumění 
písmům – včetně učení Izaiáše – se prohloubí a lépe 
pochopíte, jak se vás toto učení týká.

Nefi se podělil i o další myšlenky, jež nám mohou 
pomoci lépe porozumět Izaiášovým slovům. Projděte 
si tyto verše a vyhledejte tři další klíče k porozumění 
slovům Izaiáše:

• 2. Nefi 25:1   
 

• 2. Nefi 25:5–6   
 

• 2. Nefi 25:7–8   
 

Pamatujte na to, že ve starověkých židovských pro-
roctvích se často používá symbolika a básnický jazyk. 
(Viz 2. Nefi 25:1.) Studium kultury, dějin a zeměpisu 
starověkého Izraele vám rovněž pomůže porozumět 
Izaiášovým slovům. (Viz 2. Nefi 25:5–6.) To, že žijeme 
v posledních dnech a vidíme, jak se mnohá proroctví 



66

naplňují, nám také pomáhá Izaiášovi porozumět. (Viz 
2. Nefi 25:7–8.)

2. Nefi 25:9–19
Nefi prorokuje o Židech 
Jak je zaznamenáno v 2. Nefim 25:9–19, Nefi proro-
koval o Židech a jejich vlasti v Jeruzalémě a jeho okolí. 
Řekl, že Židé, kteří byli odvedeni do zajetí do Babylonu, 
se po zničení Jeruzaléma vrátí do „[země] dědictví 
svého“. (Viz 2. Nefi 25:9–11.) Ježíš Kristus, Mesiáš, 
bude žít mezi nimi, ale mnozí Ho odmítnou a ukři-
žují Ho. (Viz 2. Nefi 25:12–13.) Po Spasitelově smrti 
a Vzkříšení bude Jeruzalém znovu zničen a Židé budou 
rozptýleni a sužováni ostatními národy. (Viz 2. Nefi 
25:14–15.) Nakonec uvěří v Ježíše Krista a v Jeho Usmí-
ření a Pán je znovuzřídí „[z jejich] ztraceného a pad-
lého stavu“. (Viz 2. Nefi 25:16–19.)

2. Nefi 25:20–30
Nefi svědčí o Ježíši Kristu
Přemýšlejte o tom, jak byste odpověděli někomu, kdo 
tvrdí, že Svatí posledních dnů nevěří v Ježíše Krista. 
Během svého studia zbývající části 2. Nefiho 25 

vyhledejte části textu, o něž byste se v takové situaci 
mohli podělit.

Rychle si projděte 2. Nefiho 25:20–30 a zvažte možnost 
označit si jméno „Kristus“ pokaždé, když na něj narazíte.

 1. Přečtěte si 2. Nefiho 25:28–29 a zjistěte, o čem Nefi 
prohlásil, že je to ta „správná cesta“. V 2. Nefim 25: 23–

26 vyhledejte, za jakých důvodů je víra v Krista „správná cesta“. 
(Všimněte si, že 2. Nefi 25:23, 26 jsou verše z mistrovství 
v písmu. Mohli byste si je výrazně označit, abyste je v budoucnu 
mohli snadno najít.) Odpovědi si zaznamenejte  
do studijního deníku.

Slovo smířeni v 2. Nefim 25:23 znamená být uvedeni 
do souladu s Bohem. Právě Pánova „milost“ nakonec 
umožňuje smíření s Bohem. Přečtěte si toto vysvětlení 
Pánovy milosti:

„Slovo milost, tak jak je používáno v písmech, se týká 
hlavně božské pomoci a síly, kterou přijímáme skrze 
usmíření Pána Ježíše Krista. …

… Milostí, kterou umožnila Spasitelova usmiřující oběť, 
budou všichni lidé vzkříšeni a obdrží nesmrtelnost. 
[Máme-li však být hodni toho, abychom získali věčný 
život v Boží přítomnosti, musíme být skrze Jeho milost 
očištěni od svých hříchů.]

Slova ‚po všem, co my můžeme učiniti‘ [2. Nefi 25:23] 
učí, že k tomu, abychom mohli přijmout plnost Pánovy 
milosti a abychom byli hodni s Ním přebývat, se od nás 
vyžaduje určité úsilí. Pán nám přikazuje, abychom byli 
poslušni Jeho evangelia, což zahrnuje mít víru v Něho, 
činit pokání z hříchů, dát se pokřtít, přijmout dar Du-
cha Svatého a vytrvat do konce. …

Kromě toho, že potřebujete milost pro své konečné 
spasení, potřebujete tuto uschopňující moc denně ve 
svém životě. Když se přibližujete svému Nebeskému 
Otci s pílí, pokorou a mírností, bude vás svou milostí 
pozvedat a posilovat.“ (Věrni víře – slovník evangelia 
[2004], 66–67.)

 2. Do studijního deníku si napište odpovědi na tyto 
otázky:

a) Jaká je souvislost mezi Pánovou milostí a naší snahou žít po-
dle evangelia?
b) Co podle vás znamená být spasen milostí?
c) Co podle vás znamenají slova „[vše], co my můžeme učiniti“?

Zamyslete se nad touto pravdou: Díky Ježíši Kristu 
můžeme být spaseni Jeho milostí po všem, co mů-
žeme učinit. Vzpomeňte si na nějakou situaci, kdy jste 
učinili vše, co jste mohli, a byli jste požehnáni božskou 
pomocí a mocí.

Vybavíte-li si zážitky, během 
nichž vám Pán požehnal svou 
pomocí, může vás to posílit 
ve složitých situacích. Když se 
o tyto zážitky podělíte tím, že 
vydáte svědectví, zapíšete si je 
do deníku nebo si o nich po-
povídáte s někým blízkým, po-
může to nejen vám, ale může 
to také posílit ostatní, kteří se 
možná nacházejí ve složité si-
tuaci a potřebují podporu, jež 
by jim pomohla uvěřit, že Bůh 
opravdu existuje a že má moc 
nám pomoci.

Vybavte si zážitky 
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Další pravda, které Nefi 
učil (viz 2. Nefi 25:26), je 
tato: Skrze Spasitelovo 
Usmíření můžeme ob-
držet odpuštění hříchů.

Zvažte možnost napsat 
příteli nebo členu rodiny 
dopis o své víře v Ježíše 
Krista nebo vydat o své 
víře svědectví na svědec-
kém shromáždění  
či při jiné vhodné příle-
žitosti.

 3. Znovu si přečtěte 
2. Nefiho 25:26 a pak 

si do studijního deníku napište 
odpovědi na tyto otázky:
a) Jak uctíváte Ježíše Krista? 

Které vaše činnosti a jednání ukazují ostatním, že věříte v Ježíše 
Krista a uctíváte Ho?
b) Jak můžete lépe uctívat Spasitele celou svou mocí, myslí a si-
lou?

Mistrovství v písmu – 2. Nefi 25:23, 26
Abyste se mohli lépe naučit nazpaměť 2. Nefiho 25:26, 
použijte tento formát: 

„A my mluvíme o Kristu,
radujeme se v Kristu,
kážeme o Kristu,
prorokujeme o Kristu
a píšeme podle proroctví svých,
aby děti naše mohly věděti,
k jakému prameni mohou hleděti
pro odpuštění hříchů svých.“

Poté, co verš několikrát zopakujete, si zakryjte vrchní 
řádek rukou a zkuste to znovu. Pak si zakryjte ještě je-
den řádek a tak pokračujte, dokud nebudete mít pocit, 
že už verš umíte nazpaměť.

 4. Odříkejte 2. Nefiho 25:26 některému z členů rodiny 
a do studijního deníku si zapište, že jste se tento verš na-

učili nazpaměť.

 5. Do studijního deníku si pod dnešní látku napište toto:

Prostudoval(a) jsem si 2. Nefiho 25 a dokončil(a) jsem tuto 
lekci (datum).

Další otázky, úvahy a postřehy, o které bych se rád(a) podělil(a) se 
svým učitelem:

vyhledejte části textu, o něž byste se v takové situaci 
mohli podělit.

Rychle si projděte 2. Nefiho 25:20–30 a zvažte možnost 
označit si jméno „Kristus“ pokaždé, když na něj narazíte.

 1. Přečtěte si 2. Nefiho 25:28–29 a zjistěte, o čem Nefi 
prohlásil, že je to ta „správná cesta“. V 2. Nefim 25: 23–

26 vyhledejte, za jakých důvodů je víra v Krista „správná cesta“. 
(Všimněte si, že 2. Nefi 25:23, 26 jsou verše z mistrovství 
v písmu. Mohli byste si je výrazně označit, abyste je v budoucnu 
mohli snadno najít.) Odpovědi si zaznamenejte  
do studijního deníku.

Slovo smířeni v 2. Nefim 25:23 znamená být uvedeni 
do souladu s Bohem. Právě Pánova „milost“ nakonec 
umožňuje smíření s Bohem. Přečtěte si toto vysvětlení 
Pánovy milosti:

„Slovo milost, tak jak je používáno v písmech, se týká 
hlavně božské pomoci a síly, kterou přijímáme skrze 
usmíření Pána Ježíše Krista. …

… Milostí, kterou umožnila Spasitelova usmiřující oběť, 
budou všichni lidé vzkříšeni a obdrží nesmrtelnost. 
[Máme-li však být hodni toho, abychom získali věčný 
život v Boží přítomnosti, musíme být skrze Jeho milost 
očištěni od svých hříchů.]

Slova ‚po všem, co my můžeme učiniti‘ [2. Nefi 25:23] 
učí, že k tomu, abychom mohli přijmout plnost Pánovy 
milosti a abychom byli hodni s Ním přebývat, se od nás 
vyžaduje určité úsilí. Pán nám přikazuje, abychom byli 
poslušni Jeho evangelia, což zahrnuje mít víru v Něho, 
činit pokání z hříchů, dát se pokřtít, přijmout dar Du-
cha Svatého a vytrvat do konce. …

Kromě toho, že potřebujete milost pro své konečné 
spasení, potřebujete tuto uschopňující moc denně ve 
svém životě. Když se přibližujete svému Nebeskému 
Otci s pílí, pokorou a mírností, bude vás svou milostí 
pozvedat a posilovat.“ (Věrni víře – slovník evangelia 
[2004], 66–67.)

 2. Do studijního deníku si napište odpovědi na tyto 
otázky:

a) Jaká je souvislost mezi Pánovou milostí a naší snahou žít po-
dle evangelia?
b) Co podle vás znamená být spasen milostí?
c) Co podle vás znamenají slova „[vše], co my můžeme učiniti“?

Zamyslete se nad touto pravdou: Díky Ježíši Kristu 
můžeme být spaseni Jeho milostí po všem, co mů-
žeme učinit. Vzpomeňte si na nějakou situaci, kdy jste 
učinili vše, co jste mohli, a byli jste požehnáni božskou 
pomocí a mocí.

Vybavíte-li si zážitky, během 
nichž vám Pán požehnal svou 
pomocí, může vás to posílit 
ve složitých situacích. Když se 
o tyto zážitky podělíte tím, že 
vydáte svědectví, zapíšete si je 
do deníku nebo si o nich po-
povídáte s někým blízkým, po-
může to nejen vám, ale může 
to také posílit ostatní, kteří se 
možná nacházejí ve složité si-
tuaci a potřebují podporu, jež 
by jim pomohla uvěřit, že Bůh 
opravdu existuje a že má moc 
nám pomoci.

Vybavte si zážitky 

8. BLOK: 1. DEN

2. Nefi 26–27
Úvod
Nefi předvídal, že Ježíš Kristus navštíví americký 
kontinent a že jeho lid bude později zničen. Měl také 
vidění ohledně těch, kteří budou žít v posledních 
dnech, a varoval je před pýchou, tajnými spolčeními 
a kněžskými lstivostmi. Aby Nefi znázornil, jak pro nás 
Pán připraví cestu, abychom mohli překonat následky 
zlovolnosti a odpadlictví, začlenil do svých spisů i Iza-
iášova proroctví o Znovuzřízení evangelia Ježíše Krista 
v posledních dnech.

2. Nefi 26
Nefi prorokuje o posledních dnech a vybízí všechny, aby 
přišli ke Kristu
Zažili jste někdy zemětřesení, silnou bouři či jinou 
ničivou katastrofu nebo jste je viděli na fotografiích 
či na videu? Nefi viděl, že v posledních dnech budou 
obyvatelé země „navštíveni hromy a blesky a zemětře-
seními a všelikými zničeními“. (2. Nefi 26:6.) Co vás 
napadá, když čtete o „hněvu Páně“ (2. Nefi 26:6) nebo 
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o soudech Božích (viz 2. Nefi 25:3)? Boží soudy mají 
žehnat Jeho dětem – přimět zlovolné k pokání a ochra-
ňovat spravedlivé. V 2. Nefim 26:1–11 Nefi prorokoval 
o katastrofách, které budou předcházet příchodu Ježíše 
Krista na americký kontinent, a o konečném zničení 
svého lidu, k němuž dojde kvůli jeho zlovolnosti. 
Přečtěte si 2. Nefiho 26:8–9 a vyhledejte požehnání, 
o nichž Nefi tvrdil, že se jich dostane jeho spravedlivým 
potomkům. Pak si přečtěte 2. Nefiho 26:12–13 a vyhle-
dejte, co je nám přislíbeno, když budeme projevovat 
víru v Ježíše Krista.

 1. Ježíš Kristus se projevuje těm, kdož v Něj věří a vytr-
vávají ve spravedlivosti. Do studijního deníku si zazname-

nejte své odpovědi na tyto otázky:
a) Jak se Ježíš Kristus projevuje těm, kdož v Něj projevují víru? 
(Viz 2. Nefi 26:13.)
b) Byli jste svědky některých z těchto projevů Ježíše Krista, nebo 
jste je sami prožili?

V 2. Nefim 26:14–19 Nefi prorokoval, že v posledních 
dnech, poté, co budou jeho lid a símě jeho bratří osla-
beni nevírou, vyjde na světlo světa Kniha Mormonova. 
V 2. Nefim 26:20–22 popsal, jak bude v posledních 
dnech mnoho lidí plných pýchy, budou zavrhovat Boží 
zázraky a spoléhat se na vlastní moudrost a učenost. Jaké 
vidíte příklady toho, že se Nefiovo proroctví naplňuje?

Nefi nás varoval, že ďábel využívá k tomu, aby nás zni-
čil, pýchu, chamtivost a tajná díla. V písmech si v 2. Ne-
fim 26:22 označte, jak se nás Satan snaží spoutat. 
Lněný provázek je tenké vlákno, které se dá snadno 
přetrhnout. Pokud se však vzájemně proplete mnoho 
vláken, vznikne z toho silný provaz. Přečtěte si 2. Ne-
fiho 26:32 a všímejte si přitom příkladů „děl temnoty“, 
jimž se podle příkazu Pána máme vyhnout. Přemí-
tejte o tom, jak se v 2. Nefim 26:32 mohou z jediného 
vlákna stát silné provazy.

 2. Představte si, že učíte přítele, jak se má vyhnout ná-
strahám ďábla (Satana). Na základě 2. Nefiho 26:20–

22, 32 si do studijního deníku napište odstavec, v němž vysvětlíte 
postup, jímž se nás ďábel snaží spoutat. V 2. Nefim 26:22 si po-
všimněte hlavně toho, jak protivník používá lněné provázky, do-
kud není jeho oběť spoutána silnějšími provazy, a uveďte nějaký 
příklad.

Nefi byl svědkem zničení zapříčiněného protivníkem 
a varoval před Satanovými léčkami a jeho vlivem 
v posledních dnech. Nefi učil, že v přímém protikladu 
k Satanovým dílům temnoty je Boží láska, jež je na-
bízena všem, a že Božím záměrem je spasit tolik lidí, 
kolik jich k Němu přijde. Přečtěte si 2. Nefiho 26:23–24 
a zvýrazněte si slova a části textu, které popisují, jak 
Bůh pracuje se svými dětmi. Co je podle 2. Nefiho 
26:24 záměrem Boha ve všem, co dělá? Mohli byste si 

zvýraznit větu, která učí této nauce: Vše, co Pán dělá, 
je pro dobro světa.

 3. Do studijního deníku si napište odpověď na tuto 
otázku: Jak vám porozumění tomu, že vše, co Pán dělá, je 

pro dobro světa, pomáhá prohlubovat víru v Nebeského Otce 
a jak vám to dodává klid a jistotu v tomto životě?

Letmo si projděte 2. Nefiho 26:25–28, 33, a když nara-
zíte na slova všechny/všichni, někomu a žádnému/žádná, 
označte si je. Pak si tyto verše přečtěte znovu, přičemž 
se zvláště zaměřte na tato slova a na Nefiovo učení, že 
Pán miluje všechny lidi a vybízí je, aby k Němu 
přišli a měli účast na Jeho spasení. Přemýšlejte 
o tom, jak tato zásada ovlivňuje váš pohled na přiká-
zání, měřítka a ostatní lidi.

 4. Přečtěte si 2. Nefiho 26:29–31. Do studijního deníku si 
zapište dva nebo tři typické znaky kněžské lstivosti, které 

jsou vyjmenovány ve verši 29, a pak odpovězte na tyto otázky:
a) Proč jsou podle vás kněžské lstivosti pro církev škodlivé?
b) Jak se podle 2. Nefiho 26:30 dá kněžským lstivostem zabránit?

2. Nefi 27:1–23
Nefi prorokuje o příchodu Knihy Mormonovy

 5. Do studijního deníku si napište odpověď na tuto 
otázku: Jak víte (nebo proč věříte), že je Kniha Mormo-

nova slovo Boží?

Pán zjevil proroku Izaiášovi podrobnosti o příchodu 
Knihy Mormonovy, jež Nefi zaznamenal v 2. Nefim 27. 
Poté, co Izaiáš prorokoval, že v posledních dnech bude 
mnoho lidí naplněno nepravostí a odmítne proroky, 
učil, že Bůh odhalí knihu dávných spisů. (Viz 2. Nefi 
27:1–7.) Přečtěte si 2. Nefiho 27:12–14 a vyhledejte, co 



69

podle těchto veršů Pán udělá, aby potvrdil pravdivost 
knihy, jež vyjde v posledních dnech.

Jedním ze způsobů, jimiž Pán potvrdil pravdivost Knihy 
Mormonovy, bylo to, že dovolil dalším lidem, aby byli 
svědky existence zlatých desek. Oliver Cowdery, David 
Whitmer a Martin Harris byli vybráni jako tři svědci 
a jsou zmíněni v 2. Nefim 27:12. (Viz „Svědectví tří 
svědků“ na začátku Knihy Mormonovy.)

Oněch několik, o nichž se hovoří v 2. Nefim 27:13, 
zahrnuje osm svědků. (Viz „Svědectví osmi svědků“ na 
začátku Knihy Mormonovy.) V 2. Nefim 27:14 byste si 
mohli zvýraznit slova „v ústech tolika svědků, kolik se 
mu bude zdáti dobré“. Když získáte svědectví o Knize 
Mormonově a dělíte se o ně s druhými, stáváte se 
rovněž svědky pravdivosti této knihy. Vedle 2. Nefiho 
27:14 byste mohli napsat i své jméno jakožto jednoho 
z těchto dalších svědků pravdivosti Knihy Mormonovy.

Starší Jeffrey R. Holland z Kvora Dvanácti apoštolů 
o svém svědectví ohledně Knihy Mormonovy řekl:

„Svědčím o tom, že člověk nemůže získat 
úplnou víru v toto dílo posledních dnů 
– a tím i najít plnou míru pokoje a útěchy 
v této naší době – dokud nepřijme 
božskost Knihy Mormonovy a Pána Ježíše 
Krista, o němž tato kniha svědčí. …

Žádám, aby mé svědectví o Knize Mormonově 
a o všem, co z toho vyplývá, co jsem dnes pronesl 
pod přísahou a ve svém úřadu, bylo zaznamenáno 
lidmi na zemi a anděly v nebi. … Chtěl bych, aby bylo 
naprosto jasné, až budu stát před soudcovskou stolicí 
Boží, že jsem světu prohlásil těmi nejpřímočařejšími 
slovy, kterých jsem schopen, že Kniha Mormonova je 
pravdivá, že vznikla tak, jak Joseph řekl, že vznikla, a že 
byla dána proto, aby přinesla štěstí a naději věrným ve 
strastech těchto posledních dnů.“ („Bezpečí pro naši 
duši“, Liahona, listopad 2009, 90.)

Přemítejte o tom, co můžete udělat, abyste posílili své 
přesvědčení o pravdivosti Knihy Mormonovy.

 6. Do studijního deníku si zapište, co letos budete dělat 
pro to, abyste posílili své svědectví o pravdivosti Knihy 

Mormonovy.

Ke splnění této činnosti bude třeba nahlédnout do 
knihy Joseph Smith–Životopis, která se nachází 
v Drahocenné perle. Přečtěte si Joseph Smith–Živo-
topis 1:63–65 a vyhledejte níže uvedené osoby. Pak si 
přečtěte verše z 2. Nefiho 27 uvedené v tabulce níže 
a spojte jména osob s jednotlivými odkazy.

a) Charles Anthon
b) Joseph Smith
c) Martin Harris

------- Muž, který není učený (viz 
2. Nefi 27:9, 15, 19–20)
------- Muž, který vezme slova či znaky 
k učenému muži (viz 2. Nefi 27:15, 17)
------- Učený muž (viz 2. Nefi 27:15, 18)

Slovo znaky v knize Joseph Smith–Životopis 1:63–65 
se vztahuje na znaky psané pozměněnou egyptštinou, 
které Joseph Smith opsal a přeložil ze zlatých desek, 
a tyto znaky pak Martin Harris ukázal profesoru Char-
lesu Anthonovi. Charles Anthon vyučoval na Columbia 
College a byl známý svou znalostí starověkých jazyků. 
Poté, co prohlásil a písemně dosvědčil, že překlad 
znaků, který vyhotovil Joseph Smith, je správný, profe-
sor Anthon své dobrozdání roztrhal, když se dozvěděl 
o zázračném způsobu, kterým Joseph Smith desky 
získal. Nabídl, že záznam přeloží sám. Když Martin 
Harris vysvětlil, že některé desky byly zapečetěny, řekl 
profesor Anthon, že zapečetěnou knihu číst nemůže. 
Co se z 2. Nefiho 27:16 dozvídáme o tom, proč chtěl 
Charles Anthon desky přeložit?

Přečtěte si 2. Nefiho 27:20–23 a označte si slovní spo-
jení, které se opakuje ve verších 20 a 21.

 7. Do studijního deníku si napište, jak to, co jste doposud 
studovali v 2. Nefim 27:1–23, potvrzuje, že Bůh je schopen 

vykonat své dílo. (Potřebujete-li další informace o příchodu Knihy 
Mormonovy na světlo světa, přečtěte si NaS 20:8–12.)

Mohli byste si do písem zapsat tuto pravdu: Příchod 
Knihy Mormonovy je jednou z věcí, jimiž Bůh 
uskuteční své dílo v posledních dnech.
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 8. Do studijního deníku si odpovězte na tuto otázku: Jak 
naplnění dávného proroctví o Knize Mormonově posílilo 

vaše svědectví o této knize a její roli při Znovuzřízení Pánovy církve?

2. Nefi 27:24–35
Nefi prorokuje o pozitivním vlivu znovuzřízeného evangelia 
Ježíše Krista
Bůh si vybral mladého muže jménem Joseph Smith, 
aby se stal prorokem Znovuzřízení a uskutečnil Jeho 
podivuhodné dílo v posledních dnech. Oním „po-
divuhodným dílem“, o němž se hovoří v písmech, je 
Znovuzřízení evangelia Ježíše Krista, jehož součástí 
je i příchod Knihy Mormonovy. Přečtěte si 2. Nefiho 
27:25–26, označte si slova „podivuhodné dílo a div“ 
a popište některé okolnosti, které měly na světě exi-
stovat v době, kdy Pán toto podivuhodné dílo započal. 
Přemýšlejte o tom, jak vám Kniha Mormonova a Zno-
vuzřízení pomohly se takovým okolnostem vyhnout.

Přečtěte si 2. Nefiho 27:29–30, 34–35 a označte si 
požehnání, jež pramení z příchodu Knihy Mormonovy 
a Znovuzřízení evangelia. Kniha Mormonova a zno-
vuzřízené evangelium přinesou radost a porozu-
mění těm, kteří je studují a přijímají.

 9. Do studijního deníku si zaznamenejte odpověď na 
tuto otázku: Jak se ve vašem životě Znovuzřízení evange-

lia, jež zahrnuje příchod Knihy Mormonovy, projevilo jako „podi-
vuhodné dílo“?

 10. Do studijního deníku si pod dnešní látku napište toto:

Prostudoval(a) jsem si 2. Nefiho 26–27 a dokončil(a) jsem 
tuto lekci (datum).

Další otázky, úvahy a postřehy, o které bych se rád(a) podělil(a) 
se svým učitelem:
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8. BLOK: 2. DEN

2. Nefi 28
Úvod
Nefi prorokoval o některých těžkostech, jež nastanou 
během posledních dnů, včetně lživých nauk a pýchy 
falešných církví, jež budou vybudovány. Učí, jak roze-
znat lživé nauky a světské postoje, a odhaluje způsoby, 
jimiž se Satan bude pokoušet odvádět muže a ženy od 
spravedlivého života.

2. Nefi 28:1–19
Nefi popisuje falešné církve a lživé nauky dnešní doby
Ve většině zemí existují dopravní značky, které varují 
cestovatele před nebezpečím nacházejícím se na cestě 
či stezce před nimi. Jakou barvu a tvar mají ve vaší zemi 
dopravní značky, které upozorňují řidiče na nějaké 
nebezpečí na cestě před ním? Podobně bývají symboly 
a varováními na obalech a nádobách obvykle označeny 
i jedy a jiné nebezpečné látky. Jak se tyto věci označují 
v místě, kde žijete?

Stejně tak jako tyto hmotné výstražné značky, obsahuje 
i Kniha Mormonova varování, jež vám mají pomoci 
vyhnout se vlivům škodlivým pro vašeho ducha. Pre-
sident Ezra Taft Benson poukázal na to, jak nás Kniha 
Mormonova může varovat a posilovat proti zlovolným 
záměrům Satana: „Kniha Mormonova odhaluje nepřá-
tele Krista. Zahanbuje falešné nauky a ukončuje sváry. 
(Viz 2. Nefi 3:12.) Pokorným následovníkům Krista 
poskytuje ochranu před zlovolnými úmysly, strategi-
emi a naukami ďábla v dnešní době. Typy odpadlíků 
v Knize Mormonově se podobají typům, které máme 
dnes. Bůh, díky své nekonečné předvídavosti, sestavil 
Knihu Mormonovu tak, abychom mohli rozpoznat 
omyl a abychom mohli vědět, jak bojovat s falešnými 
akademickými, politickými, náboženskými a filosofic-
kými názory naší doby.“ („The Book of Mormon Is the 
Word of God“, Ensign, Jan. 1988, 3.)

Kniha Mormonova odhaluje ďáblovy lživé nauky 
a posiluje nás vůči jeho zlovolným záměrům. Jak je 
zaznamenáno v 2. Nefim 28, Nefi poukázal na některé 
z těchto ďáblových lživých nauk, jež jsou běžné ve 
všech generacích. Pozorně si přečtěte 2. Nefiho 28:3–9 
a označte si Satanovy lživé nauky a klamy, o nichž se 
z těchto veršů dovídáte. (Všimněte si, že 2. Nefi 28:7–9 
je pasáž z mistrovství v písmu. Mohli byste si ji výrazně 
označit, abyste ji později našli.)

 1. Do studijního deníku si zaznamenejte jednu z faleš-
ných nauk z 2. Nefiho 28:3–9, o níž si myslíte, že je pro 

dnešní mládež nejškodlivější, a vysvětlete, proč se tak domníváte. 
Uveďte rovněž příklad toho, jak může tato falešná nauka mladé 
lidi zlákat.

Přečtěte si 2. Nefiho 28:12–14 a vyhledejte, před čím 
Nefi varoval, že se stane mnoha církvím a lidem, a do-
konce některým pokorným následovníkům Kristo-
vým. (Viz verš 14.) Toto je způsobeno pýchou a lživou 
naukou, o níž se dočítáte v 2. Nefim 28:3–9. Přečtěte si 
2. Nefiho 28:15–16, 19 a vyhledejte některé následky 
těchto lživých nauk. V 2. Nefim 28:19 byste si mohli 
označit slova, která vysvětlují, co ďábel udělá s těmi, 
kdo nebudou činit pokání.

Mistrovství v písmu – 2. Nefi 28:7–9
 2. Přečtěte nahlas 2. Nefiho 28:7–9. Věnujte nějaký čas 
tomu, abyste se naučili 2. Nefiho 28:8 nazpaměť. Mohli 

byste si tento verš napsat zpaměti do studijního deníku nebo ho 
odříkat některému členu rodiny či příteli. V posledních dnech bu-
dou mnozí lidé učit falešným, marným a pošetilým naukám. Do 
studijního deníku si vypište, jak jsou tyto pošetilé nauky prosazo-
vány, a stručně vysvětlete, jak lze rozpoznat pošetilé nauky světa 
a vyhnout se jim.

2. Nefi 28:20–32
Nefi varuje před Satanovým klamem
V rámci přípravy na studium zbývající části 2. Ne-
fiho 28 si přečtěte tento zážitek presidenta Boyda 
K. Packera, presidenta Kvora Dvanácti apoštolů, který 
se stal během návštěvy přírodní rezervace, když byl 
v Africe při plnění církevního úkolu:

„Zastavili jsme u napajedla, abychom se podívali na 
zvířata, která přicházela pít. V tom období bylo velmi 
sucho, a ani v napajedlu moc vody nebylo, byly to spíš 
jen blátivé kaluže. …

Zejména antilopy byly velmi nervózní. 
Přicházely k bahnitému napajedlu, když 
tu se zničehonic otočily a velmi vydě-
šeně utekly. Neviděl jsem žádné lvy, 
a tak jsem se průvodce zeptal, proč se 
nenapily. Jeho odpověď, v níž se skrývá 

poučení, zněla: ‚Krokodýli.‘

Byl jsem si jistý, že si dělá legraci, tak jsem se ho vážně 
zeptal: ‚Co se stalo?‘ Znovu mi odpověděl: ‚Krokodýli.‘

‚Nesmysl,‘ řekl jsem. ‚Žádní krokodýli tam nejsou. To 
přece vidí každý.‘ …

Bylo mu zřejmé, že mu nevěřím, a myslím, že se roz-
hodl mi uštědřit lekci. Jeli jsme na jiné místo, kde jsme 
zastavili auto na břehu nad oním blátivým napajedlem, 
takže jsme ho nyní viděli shora. ‚Tam,‘ řekl. ‚Podívejte 
se sám.‘
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Neviděl jsem nic kromě bahna, trochy vody a nervóz-
ních zvířat opodál. A pak najednou jsem ho spatřil! 
Velkého krokodýla, uvelebeného v blátě, jak čeká na 
nějaké nic netušící zvíře, až dostane tak velkou žízeň, 
aby se přišlo napít.

Naráz jsem uvěřil! Když průvodce uviděl, že mu chci 
naslouchat, pokračoval. ‚Krokodýli jsou po celém parku,‘ 
řekl, ‚nejen v řekách. Není tu žádná voda, aby někde 
poblíž ní nebyl krokodýl, a s tím byste měl počítat.‘ …

Během jiné cesty do Afriky jsem tento zážitek probíral 
se správcem jiného parku. …

On mi pak ukázal místo, kde došlo k tragédii. Jeden 
mladý Angličan pracoval přes sezónu v hotelu. I přes 
neustálá a opakovaná varování vyšel za plot areálu, aby 
se podíval na něco na druhé straně mělké louže, která 
mu nesahala ani po kotníky.

‚Neušel ani dva kroky,‘ řekl správce, ‚než ho dostal 
krokodýl, a my jsme pro jeho záchranu nemohli udělat 
nic.‘“ („Spiritual Crocodiles“, Ensign, May 1976, 30–31.)

Jaké nebezpečí tkví v tom, když pochybujeme o exi-
stenci krokodýlů, které nevidíme? Jak se podobá záži-
tek presidenta Packera a onoho mladého muže tomu, 
co Nefi popsal v 2. Nefim 28:22?

President Packer vysvětlil:

„Ti, kteří vás v životě předešli, už okolí napajedel trochu 
probádali a pozvedli svůj hlas, aby vás před krokodýly 
varovali. Nejsou tu jen ti velcí, šediví ještěři, kteří vás 
mohou roztrhat na kusy, ale i duchovní krokodýli, do-
konce nesrovnatelně nebezpečnější, zákeřnější a méně 
viditelní, než oni dobře maskovaní afričtí plazi.

Tito duchovní krokodýli mohou zabít nebo zmrzačit 
vaši duši. Mohou zničit klid vaší mysli i klid mysli 
těch, kteří vás mají rádi. To jsou ti, před nimiž máme 
být varováni; a nyní by se v celé smrtelnosti stěží na-
šlo napajedlo, které jimi není zamořeno.“ („Spiritual 
Crocodiles“, 31.)

Na tyto řádky napište odpověď na tuto otázku: Jak se 
mohou krokodýli v Africe podobat Satanovým pokuše-
ním a taktikám?   
  
 

Přečtěte si 2. Nefiho 28:20–21, 24–26 a vyhledejte, jak 
se nás Satan snaží zničit. (Mohlo by být užitečné uvě-
domit si, že slovo upokojit v 2. Nefim 28:21 znamená 
někoho duchovně uklidnit, ukolébat nebo uspat.) Jaké 
metody podle těchto veršů Satan používá, aby se nás 
pokusil upokojit a dostat nás do své moci?   
 .

Základní zásada, která je popisována v těchto verších, 
zní: Satan používá mnohé taktiky, aby se nás po-
kusil přemoci, například nás podněcuje k hněvu, 
upokojuje a ukolébává nás a lichotí nám.

 3. Do studijního deníku si napište odpověď na jednu 
nebo více z těchto otázek:

a) Jak Satan používá hněv, aby oklamal a zničil jednotlivce, ro-
diny a společenství?
b) Uveďte několik dobrých věcí, vůči nimž Satan popudil některé 
jednotlivce k hněvu.
c) Uveďte alespoň dva příklady toho, jak byli někteří lidé upoko-
jeni a zaslepeni vůči nebezpečím ze strany Satana.

Přečtěte si toto vysvětlení pozvolného 
procesu, který Satan používá, aby nás 
polapil, od biskupa Richarda C. Edgleyho, 
rádce v Předsedajícím biskupstvu: „Ne-
můžeme říci, že se v mládí dopustíme 
několika hříchů nebo že si jenom trochu 

zaexperimentujeme na hranici hříchu. Hřích nemá 
žádné hranice. Každý skutek, dobrý nebo špatný, má 
následky. Každý dobrý skutek zlepšuje naši schopnost 
činit dobro a stát pevněji proti hříchu nebo selhání. 
Každý přestupek, bez ohledu na to, jak je malý, 
způsobuje, že budeme náchylnějšími vůči Satanovu 
vlivu, až nás bude pokoušet příště. Satan se nás 
zmocňuje píď za pídí a oklamává nás, pokud jde 
o následky takzvaných malých hříchů, dokud se nás 
nezmocní v přestupcích velkých. Nefi tuto techniku 
popisuje jako upokojování, ukolébávání a odlákávání 
lichocením, až nás Satan ‚polapí hroznými řetězy 
svými, odkud není vysvobození‘ (2. Nefi 28:22; viz také 
verš 21).“ („That Thy Confidence Wax Strong“, Ensign, 
Nov. 1994, 40.)

Satan používá tuto rafinovanou taktiku, aby nás přiměl 
myslet si, říkat a dělat špatné věci. Přečtěte si 2. Nefiho 
28:27–29 a vyhledejte další varování.

Pán udělil ještě jedno varování a požehnání, které je 
zaznamenáno ke konci této kapitoly. Přečtěte si 2. Nefiho 
28:30–32 a přemítejte nad těmito otázkami: Proč Bůh 
nazývá některé lidi požehnanými? Jak nám naslouchání 
Božím radám pomůže překonat ďáblovy taktiky?

 4. Do studijního deníku si napište, čemu jste se během 
této lekce naučili ohledně toho, co vám pomůže překoná-

vat Satanovy taktiky. Jakým místům, činnostem nebo postojům se 
chcete vyhnout, abyste nebyli vystaveni Satanovu vlivu?

 5. Rozpomeňte se na diskusi o výstražných značkách na 
začátku této lekce. Do svého studijního deníku si na-

kreslete výstražnou značku, která bude vyjadřovat duchovní ne-
bezpečí, před nímž je podle vás zapotřebí dnešní mládež varovat. 
Buďte připraveni se o ni podělit se svým učitelem a členy třídy.



73

 6. Do studijního deníku si pod dnešní látku napište toto:

Prostudoval(a) jsem si 2. Nefiho 28 a dokončil(a) jsem tuto 
lekci (datum).

Další otázky, úvahy a postřehy, o které bych se rád(a) podělil(a) 
se svým učitelem:

8. BLOK: 3. DEN

2. Nefi 29–30
Úvod
Nefiovo poselství o podivuhodném díle Znovuzřízení 
evangelia pokračuje v 2. Nefim 29–30. Svědčil o tom, že 
v posledních dnech všechna písma společně ukáží všem 
národům, pokolením, jazykům a lidem, že Pán na své 
děti pamatuje. Tyto záznamy jsou svědectvím o tom, že 
Ježíš Kristus je náš Spasitel. Nefi prorokoval, že mnozí 
odmítnou Knihu Mormonovu, ale ti, kdož uvěří, budou 
shromážděni do Církve. Navíc učil, že Boží lid smlouvy 
jsou ti, kteří činí pokání a věří v Syna Božího.

2. Nefi 29:1–14
Pán říká Nefimu, že v posledních dnech mnozí Knihu 
Mormonovu odmítnou
Nefi viděl, že v posledních dnech bude mnoho lidí věřit 
tomu, že Bible je jediným písmem zjeveným Bohem, 
a odmítne Knihu Mormonovu. Jak byste odpověděli, 
kdyby se vás přítel zeptal: „Proč mají Mormoni ještě 
další Bibli?“

Nefi na tuto otázku poskytl několik odpovědí, když 
zaznamenal Pánova slova ohledně role Knihy Mor-
monovy při Znovuzřízení evangelia v posledních 
dnech, které Pán nazval podivuhodným dílem. (Viz 
2. Nefi 29:1.) Přečtěte si 2. Nefiho 29:1–2 a zjistěte, co 
se v posledních dnech bude dít s Pánovými slovy. (Bu-
dou „vycházeti“ k Nefiovu semeni neboli potomstvu 

a také budou „syčeti až do končin země“.) „Syčet“ 
znamená „hvízdat“, což naznačuje, že se jedná o zna-
mení k tomu, aby se lidé shromáždili (viz Isaiah 5:26, 
footnote b).

Slovo korouhev v 2. Nefim 29:2 se týká předmětu, jenž 
se používá ke svolání a sjednocení lidí. Korouhvemi se 
často nazývají vlajky. Co je podle 2. Nefiho 29:2 onou 
korouhví, která bude vycházet „až do končin země“, 
aby shromáždila Pánův lid? (Vedle 2. Nefiho 29:2 byste 
si mohli napsat něco jako: Kniha Mormonova – slova 
Nefiova semene neboli jeho potomků.)

 1. Do studijního deníku si napište, s jakým záměrem po-
dle 2. Nefiho 29:1–2 Pán poskytuje lidem další písma, 

jako například Knihu Mormonovu.

Starší Jeffrey R. Holland z Kvora Dvanácti 
apoštolů se podělil o tento postřeh 
ohledně Knihy Mormonovy: „Kniha 
Mormonova je vynikající výpovědí o Boží 
smlouvě uzavřené s Jeho dětmi zde na 
zemi a o Jeho lásce, kterou k nim chová.“ 

(Christ and the New Covenant: The Messianic Message of 
the Book of Mormon [1997], 4.)

V 2. Nefim 29 se slovo pohané vztahuje na lidi, kteří 
nejsou z domu Izraele. Slovem Židé se označují lidé, 
kteří pocházejí z domu Izraele, včetně Lehiovy rodiny 
a jejich potomků. Přečtěte si 2. Nefiho 29:3–6 a zjistěte, 
jak budou někteří pohané reagovat na další písmo. Na 
příslušné místo napište odpovědi na tyto otázky:

Jak budou někteří reagovat na další písmo?   
 

Co řekl Pán o lidech, kteří takto reagují?   
 

Nefiův popis reakce lidí na Knihu Mormonovu byl pro-
rocký. Lidé v dnešní době často o Knize Mormonově 
pochybují, protože již mají Bibli. V 2. Nefim 29:7–11 si 
zvýrazněte slova nebo slovní spojení, která popisují, 
proč Pán dává lidem další písmo. Přemýšlejte o tom, 
jak byste mohli tyto důvody objasnit někomu, kdo 
nerozumí tomu, proč je potřeba přijímat od Boha další 
zjevení, ani tomu, jakou to má hodnotu.

 2. Vezměte v úvahu to, co jste si v 2. Nefim 29:7–11 
označili, a do studijního deníku si napište odpověď na 

otázku, která byla položena na začátku této lekce: „Proč mají 
mormoni ještě další Bibli?“

Pán dává lidem písma, aby měli druhého svědka 
a aby je shromáždil ve své smlouvě. Přečtěte si 
2. Nefiho 29:13–14 a vyhledejte požehnání, které pra-
mení z toho, když jsou lidem k dispozici tato písma: 
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„slova Nefitů“ (Kniha Mormonova), „slova Židů“ 
(Bible) a „slova ztracených kmenů Izraele“.

2. Nefi 30:1–8
Nefi prorokuje o úloze Knihy Mormonovy v posledních dnech
Poté, co Nefi učil, že se Bůh rozpomene na dům Izra-
ele, napomenul svůj lid, aby si nemyslel, že je spra-
vedlivější, než budou pohané. Rovněž mu připomněl, 
že všichni lidé se mohou stát Božím lidem smlouvy. 
Přečtěte si 2. Nefiho 30:2 a na příslušné místo napište 
dvě věci, které musí lidé učinit, než s nimi Pán uzavře 
smlouvu.   
  
 

Chvíli přemítejte o tom, jaký vliv má Kniha Mormo-
nova na vás nebo na někoho, kdo je vám blízký. Pak 
si přečtěte 2. Nefiho 30:3–8 a doplňte do této tabulky 
slova, která popisují vliv Knihy Mormonovy na ty, kdo 
ji přijmou.

Skupiny lidí Vliv Knihy Mormonovy

Potomci Lehiho (2. Nefi 
30:3–6)

Židé (2. Nefi 30:7)

Pohané neboli všechny 
národy (2. Nefi 30:8)

Přečtěte si tato slova presidenta Henryho B. Eyringa 
z Prvního předsednictva a označte si, proč je Kniha 
Mormonova mocným misionářským nástrojem:

„Kniha Mormonova je ústředním bodem 
misionářské práce od doby, kdy bylo 
prostřednictvím Proroka Josepha znovu-
zřízeno evangelium. Při misionářské práci 
ji používáme každý den. Jedním z důvodů, 

proč je Kniha Mormonova klíčem k moci při kterékoli 
části misionářské práce, je toto: Kniha Mormonova je 
svědectvím o Ježíši Kristu. Píše se to na titulní straně. Je 
tam uvedeno, že účelem knihy je ukázat, jaké velké 
věci Pán udělal pro svůj lid, pomoci lidem uvědomit si, 
že smlouvy, které Pán se svým lidem uzavřel, jsou stále 
v platnosti, a přesvědčit všechny lidi o tom, že Ježíš je 
Kristus.“ („Why the Book of Mormon?“ New Era, May 
2008, 6, 8.)

Při studiu 2. Nefiho 30:1–8 se dozvídáme, že Kniha 
Mormonova může pomoci všem lidem poznat 
Ježíše Krista a žít podle Jeho evangelia.

 3. Vyberte si jednu z těchto otázek a odpověď na ni si 
napište do studijního deníku:

a) Jak vám Kniha Mormonova pomáhá poznat Spasitele?
b) Jak využijete Knihu Mormonovu k tomu, abyste ostatním po-
mohli poznat Spasitele?

2. Nefi 30:9–18
Nefi prorokuje o podmínkách na zemi během milénia
Přečtěte si 2. Nefiho 30:9–10 a zjistěte, co se mezi lidmi 
stane, než nastane milénium – 1 000 let spravedlivosti 
a míru po Druhém příchodu Spasitele, kdy Ježíš Kristus 
bude „vládnouti osobně na zemi“. (Články víry 1:10.) 
Jak se podle vás projevuje „veliké rozdělení“ (2. Nefi 
30:10), které odděluje spravedlivé od zlovolných? Co se 
nakonec se zlovolnými stane?

Přečtěte si 2. Nefiho 30:12–18 a vyhledejte, jak bude 
vypadat život během milénia. 

 4. Do studijního deníku si napište nadpis novinového 
článku (to nejdůležitější nebo shrnutí vyjádřené několika 

slovy), jenž bude charakterizovat poměry, které budou panovat 
během milénia, na něž se nejvíce těšíte. Poté, co nadpis napíšete, 
vysvětlete, v jakém smyslu je tento nadpis známkou toho, že na 
zemi bude během milénia panovat mír.

Přemítejte o tom, jaké to bude, když během milénia 
Satan nebude mít moc nad srdcem lidí a zavlád-
nou spravedlivost a mír. Přemýšlejte o tom, jak by se 
změnila vaše škola nebo obec, kdyby takové podmínky 
zavládly již nyní.

 5. Do studijního deníku si napište, co byste mohli dělat, 
abyste pomohli sami sobě, své rodině a ostatním lidem 

připravit se na toto období míru a spravedlivosti.
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Komentář a informace o historickém pozadí
Jak vyjdou na světlo světa další záznamy písem?

Starší Bruce R. McConkie z Kvora 
Dvanácti apoštolů prohlásil, že záznamy, 
o nichž se hovoří v 2. Nefim 29:12–14, 
„vyjdou na světlo světa podivuhodným 
způsobem pod vedením presidenta Církve 
Ježíše Krista Svatých posledních dnů, jenž 

je zjevovatelem a překladatelem a jenž drží klíče 
království Božího“. (The Millennial Messiah [1982], 217.) 
Víme, že Spasitel po svém vzkříšení a návštěvě u Nefitů 
navštívil některé ze ztracených kmenů Izraele a že tyto 
kmeny rovněž napíší zprávu o tom, jak mezi nimi po 
svém vzkříšení sloužil. (Viz 3. Nefi 16:1–3; 17:4.)

Kdy „Židé … začnou … věřiti v Krista“?
Starší Bruce R. McConkie rovněž hovořil 
o prorokovaném obrácení Židů:

„‚A stane se, že Židé, kteří jsou rozptýleni, začnou také 
věřiti v Krista; a začnou se shromažďovati na tváři 
země.‘ (2. Nefi 30:7.) Značná část staré židovské 
zatrpklosti vůči Kristu pominula; mnozí Ho nyní 
uznávají jako velkého rabbiho, i když ne jako Syna 
Božího. Několik z nich Ho přijalo v plném slova smyslu 
a vstoupilo spolu se shromážděným zbytkem Efraima 
a těmi, kdo k němu přináležejí, do pravé Církve.

Ale ono veliké obrácení Židů, návrat jejich národa 
k pravdě, je předurčeno k tomu, aby následovalo až po 
Druhém příchodu jejich Mesiáše. Ti, kdož se onoho dne 
dočkají, se v hodině největší strasti a zármutku budou 
ptát: ‚Co je to za rány na rukou tvých a na nohou tvých? 
Potom budou věděti, že já jsem Pán; neboť jim řeknu: 
Tyto rány jsou rány, kterými jsem byl zraněn v domě 
přátel svých. Já jsem ten, jenž byl pozvednut. Já jsem 
Ježíš, který byl ukřižován. Já jsem Syn Boží.‘ (NaS 
45:51–52; Zach. 12:8–14; 13:6.)“ (Mormon Doctrine, 
2nd ed. [1966], 722–723.)

 6. Do studijního deníku si pod dnešní látku napište toto:

Prostudoval(a) jsem si 2. Nefiho 29–30 a dokončil(a) jsem 
tuto lekci (datum).

Další otázky, úvahy a postřehy, o které bych se rád(a) podělil(a) 
se svým učitelem:

8. BLOK: 4. DEN

2. Nefi 31
Úvod
Nefi učil nauce Kristově: musíme používat víru v Je-
žíše Krista, činit pokání ze svých hříchů, být pokřtěni, 
přijmout Ducha Svatého a vytrvat do konce. Rovněž 
svědčil o tom, že pokud budeme podle tohoto učení 
žít, Bůh nám požehná společenstvím Ducha Svatého 
a povede nás k věčnému životu.

2. Nefi 31:1–21
Nefi učí, že nám Spasitel dal dokonalý příklad
Ježíš přišel k Janu Křtiteli, aby se nechal pokřtít. Proč si 
myslíte, že byl Ježíš pokřtěn, přestože nespáchal žádné 
hříchy? Proč jste byli pokřtěni vy? Přemítání nad těmito 
otázkami vám pomůže připravit se na tuto lekci.
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Přečtěte si 2. Nefiho 31:2, 21 a označte si slova „na-
uka Kristova“. Všimněte si, že ve verši 2 Nefi uvedl, že 
„[musí] promluviti o nauce Kristově“. Pak ve verši 21 
řekl, že hovořil o nauce Kristově. V 2. Nefim 31:3–20 
se dozvídáme o pravdách, které Nefi nazval naukou 
Kristovou. Dvě pravdy, jež se zde dozvídáme, znějí 
takto: Ježíš naplnil veškerou spravedlivost tím, že 
uposlechl všech Otcových přikázání, a musíme 
následovat příklad poslušnosti Ježíše Krista tím, že 
se dáme pokřtít a přijmeme Ducha Svatého.

 1. Do studijního deníku si nadepište dva sloupce vedle 
sebe těmito nadpisy: Důvody, proč byl Ježíš pokřtěn a Dů-

vody, proč jsme pokřtěni my. Pak si přečtěte 2. Nefiho 31:4–12 
a to, co se dozvíte, uveďte pod příslušný nadpis.

Co musí podle 2. Nefiho 31:11 předcházet křtu?

Pro vysvětlení, proč je zapotřebí křtu vodou, si přečtěte 
tato slova Proroka Josepha Smitha: „Křest je znamením 
Bohu, andělům a nebi, že konáme vůli Boží, a není 
jiné cesty pod nebesy ustanovené Bohem pro člověka, 
po níž by k Němu přišel, aby byl spasen a aby vstoupil 
do království Božího, vyjma víry v Ježíše Krista, po-
kání a křtu na odpuštění hříchů, a jakákoli jiná cesta 
je marná; pak máte zaslíbení daru Ducha Svatého.“ 
(Učení presidentů Církve: Joseph Smith [2008], 91.)

 2. Představte si, že se vás nějaký přítel, který není čle-
nem Církve, zeptal, proč je křest tolik důležitý. Do studij-

ního deníku si napište, jak byste na tuto otázku odpověděli.
 3. Do studijního deníku si napište, jak následování pří-
kladu Ježíše Krista tím, že jste byli pokřtěni, ovlivnilo 

a požehnalo váš život.
Poté, co jsme pokřtěni, toho musíme vykonat ještě více. 
Přečtěte si 2. Nefiho 31:13 a označte si slova, jež ozna-
čují postoj, který má člověk mít, když následuje příklad 
Spasitele.

Co nám náš Otec v nebi podle 2. Nefiho 31:13 slibuje 
za to, když budeme dodržovat svou smlouvu s celým 
úmyslem srdce a s opravdovým záměrem? (Mohli by-
ste si to označit v písmech.) Přečtěte si závěrečná slova 
v 2. Nefim 31:17 a zjistěte, proč musíme obdržet Ducha 
Svatého. Na příslušné místo si napište nauku či zásadu, 
jež je založena na verši z písem, který vysvětluje, co pro 
nás Duch Svatý udělá.   
 

K vyčištění materiálů, jako jsou například kovy, se 
používá oheň. Spaluje nečistoty a výsledkem je čistý 
materiál. Toto se podobá tomu, co se s námi duchovně 
děje, když přijímáme dar Ducha Svatého. Je to rov-
něž známo jako „křest ohněm“. (Viz 2. Nefi 31:13.) 
Duch Svatý svědčí o Otci a Synu a přináší odpuš-
tění hříchů. President Marion G. Romney z Prvního 

předsednictva učil: „Tento křest ohněm a Duchem 
Svatým … očišťuje, uzdravuje a tříbí duši.“ (Learning for 
the Eternities, comp. George J. Romney [1977], 133.)

Přečtěte si 2. Nefiho 31:15–16, abyste našli další složku 
„nauky Kristovy“, a zvýrazněte si, co naleznete. Slova, 
která jste nalezli v 2. Nefim 31:13, vztáhněte na ponau-
čení obsažené v 2. Nefim 31:15–16 a přemýšlejte o tom, 
jak můžete vytrvat do konce „s opravdovým záměrem“ 
a „s celým úmyslem srdce“.

 4. Do studijního deníku si napište odpovědi na tyto 
otázky:

a) Jak by se mohla slova „s celým úmyslem srdce“, „jednajíce 
… bez pokrytectví“ a „s opravdovým záměrem“ vztahovat na 
takové činnosti, jako jsou denní studium písem nebo chození na 
shromáždění?
b) Jaký je rozdíl mezi někým, kdo „odříkává modlitby“, a tím, 
kdo se modlí „s celým úmyslem srdce“?
c) Jaký je rozdíl mezi někým, kdo „přijímá svátost“, a tím, kdo 
přijímá svátost „s opravdovým záměrem“?

Přečtěte si 2. Nefiho 31:18 a zjistěte, kde se ocitáme 
poté, co projdeme branou pokání a křtu. Když proje-
vujeme víru, činíme pokání, jsme pokřtěni a obdržíme 
dar Ducha Svatého, vstupujeme na „těsnou a úzkou 
cestu“. Jak lze podle 2. Nefiho 31:18 poznat, zda se 
nacházíme na oné těsné a úzké stezce?   
 

Pociťování daru Ducha Svatého není jednoduše jen 
hezký pocit, jehož se nám čas od času dostane. Přítom-
nost Ducha Svatého je svědectvím od Boha, že jsme na 
cestě, která vede k věčnému životu.

 5. Do studijního deníku si napište odpovědi na tyto 
otázky:

a) Jak vám přítomnost Ducha Svatého pomáhá zůstat na těsné 
a úzké stezce?
b) Jakými jinými způsoby žehná Duch Svatý vašemu životu?

Přečtěte si 2. Nefiho 31:19–21 a vytvořte si v písmech 
pomocí číslování výčet toho, co všechno musíme dělat, 
abychom zůstali na oné stezce. (Všimněte si, že 2. Nefi 
31:19–20 jsou verše z mistrovství v písmu. Mohli byste 
si je výrazně označit, abyste je později našli.)

 6. Do studijního deníku si napište větu, která popisuje, 
co podle vás znamená „[tlačiti se] kupředu se stálostí 

v Kristu“. (2. Nefi 31:20.)

Na příslušné místo napište zásadu shrnující 2. Nefiho 
31:19–20:

Jestliže  , 
pak  . 
(Můžete si ji zapsat do písem.)

Když v písmech narazíte na 
nějaký výčet, mohli byste si 
ho označit, což vám pomůže 
porozumět tomu, čemu Pán 
a Jeho proroci učí. Pokud si 
každou položku očíslujete, po-
může vám to snáze se v textu 
orientovat. Když si zvolíte 
pro výčet jednoduchý název 
a očíslujete každou položku, 
pomůže vám to každou z nich 
lehce najít a zapamatovat si, 
čemu jste se naučili.

Označování výčtů
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Starší Russell M. Nel-
son z Kvora Dvanácti 
apoštolů poskytl tuto 
užitečnou radu těm, 
kteří mají pocit, že z oné 
těsné a úzké stezky sešli: 
„Při své cestě životem 
čelíte mnoha překážkám 
a děláte určité chyby. 
Vedení písem vám po-
máhá uvědomit si chybu 
a podniknout nezbytnou 
nápravu. Přestáváte jít 
špatným směrem. Pečlivě 
studujete silniční mapu 
písem. Potom pokraču-
jete pokáním a nápravou 

požadovanou k tomu, abyste se dostali na těsnou a úz-
kou cestu, ‚jež vede k věčnému životu‘. [2. Nefi 31:18.]“ 
(„Žijme podle vedení písem“, Liahona, leden 2001, 20.)

Přemítejte o tom, v jakém smyslu vám tato slova a verše 
z písem, které jste dnes studovali, přinesly „jas naděje“. 
(2. Nefi 31:20.)

Mistrovství v písmu – 2. Nefi 31:19–20
 7. Věnujte pět minut tomu, abyste se naučili nazpaměť 
2. Nefiho 31:20. Požádejte některého člena rodiny nebo 

přítele, aby vaši znalost verše vyzkoušel, nebo byste si mohli verš 
zakrýt rukou a zkusit ho odříkat, aniž byste se na něj dívali. 
Zkuste si napsat verš zpaměti do studijního deníku.

 8. Na základě 2. Nefiho 31:20 si vyberte jednu věc, která 
se vám daří a kterou musíme dělat, abychom zůstali na 

správné cestě. Pak si do studijního deníku napište, jak při tom po-
stupujete. Poté si vyberte jednu oblast, v níž byste se chtěli zlep-
šit, a zapište si, jak toho dosáhnete.

Komentář a informace o historickém pozadí
Jak se můžeme vyvarovat pokrytectví?
V 2. Nefim 31:13 nás Nefi varoval před pokrytectvím. 
Pokrytectví znamená před ostatními předstírat nebo hrát 
na oko něco, co neodráží naši pravou osobnost. Starší 
Joseph B. Wirthlin z Kvora Dvanácti apoštolů hovořil 
o jednání bez pokrytectví:

„Opravdu ve skutečnosti žijeme podle 
evangelia, nebo jen budíme zdání 
spravedlivosti, aby se ti kolem nás 
domnívali, že jsme věrní, i když vlastně 
naše srdce a skryté činy nejsou věrné 
Pánovu učení?

předsednictva učil: „Tento křest ohněm a Duchem 
Svatým … očišťuje, uzdravuje a tříbí duši.“ (Learning for 
the Eternities, comp. George J. Romney [1977], 133.)

Přečtěte si 2. Nefiho 31:15–16, abyste našli další složku 
„nauky Kristovy“, a zvýrazněte si, co naleznete. Slova, 
která jste nalezli v 2. Nefim 31:13, vztáhněte na ponau-
čení obsažené v 2. Nefim 31:15–16 a přemýšlejte o tom, 
jak můžete vytrvat do konce „s opravdovým záměrem“ 
a „s celým úmyslem srdce“.

 4. Do studijního deníku si napište odpovědi na tyto 
otázky:

a) Jak by se mohla slova „s celým úmyslem srdce“, „jednajíce 
… bez pokrytectví“ a „s opravdovým záměrem“ vztahovat na 
takové činnosti, jako jsou denní studium písem nebo chození na 
shromáždění?
b) Jaký je rozdíl mezi někým, kdo „odříkává modlitby“, a tím, 
kdo se modlí „s celým úmyslem srdce“?
c) Jaký je rozdíl mezi někým, kdo „přijímá svátost“, a tím, kdo 
přijímá svátost „s opravdovým záměrem“?

Přečtěte si 2. Nefiho 31:18 a zjistěte, kde se ocitáme 
poté, co projdeme branou pokání a křtu. Když proje-
vujeme víru, činíme pokání, jsme pokřtěni a obdržíme 
dar Ducha Svatého, vstupujeme na „těsnou a úzkou 
cestu“. Jak lze podle 2. Nefiho 31:18 poznat, zda se 
nacházíme na oné těsné a úzké stezce?   
 

Pociťování daru Ducha Svatého není jednoduše jen 
hezký pocit, jehož se nám čas od času dostane. Přítom-
nost Ducha Svatého je svědectvím od Boha, že jsme na 
cestě, která vede k věčnému životu.

 5. Do studijního deníku si napište odpovědi na tyto 
otázky:

a) Jak vám přítomnost Ducha Svatého pomáhá zůstat na těsné 
a úzké stezce?
b) Jakými jinými způsoby žehná Duch Svatý vašemu životu?

Přečtěte si 2. Nefiho 31:19–21 a vytvořte si v písmech 
pomocí číslování výčet toho, co všechno musíme dělat, 
abychom zůstali na oné stezce. (Všimněte si, že 2. Nefi 
31:19–20 jsou verše z mistrovství v písmu. Mohli byste 
si je výrazně označit, abyste je později našli.)

 6. Do studijního deníku si napište větu, která popisuje, 
co podle vás znamená „[tlačiti se] kupředu se stálostí 

v Kristu“. (2. Nefi 31:20.)

Na příslušné místo napište zásadu shrnující 2. Nefiho 
31:19–20:

Jestliže  , 
pak  . 
(Můžete si ji zapsat do písem.)

Když v písmech narazíte na 
nějaký výčet, mohli byste si 
ho označit, což vám pomůže 
porozumět tomu, čemu Pán 
a Jeho proroci učí. Pokud si 
každou položku očíslujete, po-
může vám to snáze se v textu 
orientovat. Když si zvolíte 
pro výčet jednoduchý název 
a očíslujete každou položku, 
pomůže vám to každou z nich 
lehce najít a zapamatovat si, 
čemu jste se naučili.

Označování výčtů
Bereme na sebe jen ‚podobu zbožnosti‘, zatímco 
popíráme ‚moc její‘? [Viz Joseph Smith–Životopis 1:19.]

Jsme ve skutečnosti spravedliví, nebo jen předstíráme 
poslušnost, když si myslíme, že se ostatní dívají?

Pán dal jasně najevo, že se nenechá zmást zdáním, 
a varuje nás před proradností vůči Němu či vůči 
druhým. Nabádá nás, abychom byli ostražití před těmi, 
kteří se přetvařují a jejichž zářivá maska skrývá temnou 
skutečnost. Jsme si vědomi toho, že Pán ‚hledí k srdci‘, 
a nikoli na to, ‚což jest před očima‘. [Viz 1. Samuelova 
16:7.]“ („True to the Truth“, Ensign, May 1997, 15–16.)

Jak můžeme vytrvat až do konce? 
Slova „[vytrvat] … do konce“ (2. Nefi 31:16) se často 
používají k vyjádření nutnosti trpělivě snášet strasti 
v průběhu celého našeho života. Starší Joseph 
B. Wirthlin vysvětlil, že vytrvat do konce rovněž 
znamená zůstat věrný Kristu až do konce života:

„Vytrvání do konce je naukou o pokračování po cestě 
vedoucí k věčnému životu poté, co člověk na tuto cestu 
vstoupil skrze víru, pokání, křest a přijetí Ducha 
Svatého. Vytrvat do konce vyžaduje naše celé srdce. …

Vytrvat do konce znamená, že musíme svůj život 
důkladně zasadit do půdy evangelia, zůstávat v hlavním 
proudu Církve, pokorně sloužit svým bližním, žít život 
podobný tomu Kristovu a zachovávat své smlouvy. Ti, 
kteří takto vytrvávají, jsou vyrovnaní, důslední, pokorní, 
stále se zlepšují a jsou beze lsti. Jejich svědectví není 
založeno na světských důvodech – je založeno na 
pravdě, poznání, zkušenostech, zážitcích a na Duchu.“ 
(„Prodírejte se vpřed“, Liahona, listopad 2004, 101.)

 9. Do studijního deníku si pod dnešní látku napište toto:

Prostudoval(a) jsem si 2. Nefiho 31 a dokončil(a) jsem tuto 
lekci (datum).

Další otázky, úvahy a postřehy, o které bych se rád(a) podělil(a) 
se svým učitelem:

9. BLOK: 1. DEN

2. Nefi 32
Úvod
Poté, co Nefi učil o „těsné a úzké cestě, jež vede 
k věčnému životu“ (2. Nefi 31:18), viděl, že lidé pře-
mýšlejí o tom, co mají dělat, až na tuto cestu vstoupí. 
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Jejich otázky zodpověděl tím, že je povzbudil, aby 
„[hodovali] na slovech Kristových“ a „[modlili se] 
vždy“ (2. Nefi 32:3, 9). Ujistil je, že budou-li toto činit, 
Duch Svatý jim pomůže poznat, co mají dělat.

2. Nefi 32:1–7
Nefi nám radí, abychom usilovali o božské vedení skrze 
slova Ježíše Krista
Vzpomeňte si na situaci, kdy vám někdo popisoval, jak 
se dostat z jednoho místa na jiné. Bylo jednoduché, nebo 
obtížné těmto pokynům porozumět? Proč je důležité mít 
někoho, kdo dokáže popsat cestu srozumitelně?

V minulé lekci jste studovali pokyny, které dal Nefi 
svému lidu. Když jim tyto pokyny předal, prohlásil: 
„Toto je ta cesta.“ (2. Nefi 31:21.) Zběžně si projděte 
2. Nefiho 31:17–18 a zopakujte si, jak může člověk 
vstoupit na cestu vedoucí k věčnému životu. Poté si 
přečtěte 2. Nefiho 32:1 a vyhledejte otázku, kterou měli 
lidé v srdci ohledně toho, čemu je Nefi učil. Vyjádřete 
tuto otázku vlastními slovy:   
 

Přečtěte si 2. Nefiho 32:2–3 a zaměřte se na to, co po-
dle Nefiho máme dělat, až na cestu vstoupíme. Může 
vám pomoci vysvětlení presidenta Boyda K. Pac-
kera, presidenta Kvora Dvanácti apoštolů, že mluvit 
jazykem andělů „znamená jednoduše to, že můžete 
promlouvat mocí Ducha Svatého“. („The Gift of the 
Holy Ghost: What Every Member Should Know“, 
Ensign, Aug. 2006, 50.)

Ve 2. Nefim 32:3 si můžete označit slovní spojení 
„hodujte na slovech Kristových“ (tento verš je pasáží 
z mistrovství v písmu). Nefi použil slovní spojení „slova 
Kristova“, aby popsal nauky inspirované Duchem Sva-
tým. Vyjmenujte některé způsoby nebo místa, kde mů-
žete číst, slyšet či obdržet nauky inspirované Duchem 
Svatým.   
 

Mezi slova Kristova patří písma a slova novodobých 
proroků. Přečtěte si následující citáty, které vám pomo-
hou přemítat o tom, co by mohlo znamenat „[hodovat] 
na slovech Kristových“:

Starší Russell M. Nelson z Kvora Dvanácti 
apoštolů učil tomu, že: „Hodovat zna-
mená více než jen ochutnávat. Hodovat 
znamená pochutnávat si. Na písmech si 
pochutnáváme tím, že je studujeme 
v duchu radostného objevování a věrné 

poslušnosti. Když hodujeme na slovech Kristových, … 
stávají se nedílnou součástí naší přirozenosti.“ („Žijme 
podle vedení písem“, Liahona, leden 2001, 21.)

Starší Robert D. Hales z Kvora Dvanácti apoštolů 
řekl: „Máme-li vy i já hodovat na slovech Kristových, 
musíme studovat písma a vstřebávat Jeho slova tak, že 
o nich budeme přemítat a zajistíme, aby se stala sou-
částí každé naší myšlenky a činnosti.“ („Healing Soul 
and Body“, Ensign, Nov. 1998, 15.)

 1. Do studijního deníku vlastními slovy vysvětlete, co po-
dle vás znamená hodovat na slovech Kristových.

Přemítejte o rozdílu mezi slovy hodovat, svačit a hla-
dovět. Přemítejte chvíli o tom, jak by se daly méně 
efektivní způsoby studování slov Kristových přirovnat 
ke svačení, nebo dokonce k hladovění.

Doplňte tuto zásadu podle 2. Nefiho 32:3: Když  
hodujeme na slovech Kristových, slova Kristova  
  
 .

 2. Do studijního de-
níku popište buď něja-

kou svou zkušenost, kdy vám 
hodování na slovech Kristo-
vých pomohlo poznat, co máte 
v životě dělat, nebo situaci, 
v níž se právě nacházíte a ve 
které by vám mohlo hodování 
na slovech Kristových pomoci.

Vyplňte hodnocení, které 
je uvedeno níže, abyste 
stanovili, do jaké míry 
hodujete na slovech 
Kristových a jak byste 
se v tom mohli zlepšit. 
Napište ke každému 
příkladu slovo – hoduji, 
svačím, nebo hladovím – které nejvýstižněji popisuje, 
do jaké míry v dané situaci usilujete o poznání slov 
Kristových. Můžete například hodovat na písmech při 
osobním studiu, ale jen svačit slova Kristova na gene-
rální konferenci.

Osobní studium písem:  

Shromáždění svátosti:  

Generální konference:  

Rodinné studium písem:  

Seminář:  

Rodinný domácí večer:  

Shromáždění kvora Aronova kněžství nebo třída Mla-
dých žen:  

Nedělní škola:  

Když věnujeme chvilku tomu, 
abychom upřímně zhodnotili 
to, jak se nám daří žít podle 
určité zásady, umožňujeme 
tím Duchu Svatému, aby nám 
pomohl uvědomit si, co se 
nám daří a jak se můžeme 
zlepšit. Snažte se při tomto 
sebehodnocení usilovat o ve-
dení Svatého Ducha a buďte 
zcela upřímní.

Zhodnocení 
vlastního života
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Mistrovství v písmu – 2. Nefi 32:3
 5. Jak dlouho by podle vás trvalo naučit se 2. Nefiho 
32:3 nazpaměť, kdybyste si tento verš přeříkávali po-

každé, když něco jíte? Napište si tento verš na kartičku nebo na 
kousek papíru a noste ho vždy s sebou. Hodujte na slovech Kris-
tových během příštích několika dní tím, že se budete snažit nau-
čit zpaměti 2. Nefiho 32:3 před každým jídlem, které jíte, a po 
něm. Napište si do studijního deníku, kolik jste měli jídel, než jste 
se tento verš naučili nazpaměť.

2. Nefi 32:8–9
Nefi nám radí, abychom se modlili vždy
Mnozí namítají, že když zhřeší, nechtějí se modlit 
k Nebeskému Otci. Zamyslete se chvíli nad tím, proč 
tomu tak asi je. Kdo nechce, abyste se kdykoli modlili, 
obzvlášť ne poté, co jste zhřešili? Proč? Podívejte se do 
2. Nefiho 32:8 a vyhledejte, čemu nás Duch Svatý učí, 
abychom v souvislosti s modlitbou dělali. Přemítejte 
o těchto otázkách: Proč podle vašeho názoru Pán chce, 
abyste se modlili? Proč podle vašeho názoru Satan 
nechce, abyste se modlili?

Přečtěte si 2. Nefiho 32:9 a vyhledejte, jak často se 
máme modlit a jaká požehnání nám Pán slibuje, když 
se budeme modlit. Až budete tento verš číst, mohlo by 

Osobní modlitba:  

 3. Věnujte chvíli tomu, že si vyberte jednu z činností, 
u nichž jste si napsali, že v současné době „svačíte“ nebo „hlado-
víte“. Napište si do studijního deníku, jak budete v dané situaci 
více hodovat na slovech Kristových. Poté na tomto cíli pracujte.

Přečtěte si 2. Nefiho 32:4–7 a zamyslete se nad od-
pověďmi na tyto otázky (ve 4. úkolu budete na jednu 
z těchto otázek písemně odpovídat):

• Co podle vás ve 4. verši znamenají slova „prosit“ 
a „klepat“? Jak může být modlitba dobrým příkla-
dem prosení a klepání?

• Jaké důsledky uvedené ve 4. verši podle Nefiho po-
stihnou ty, kteří neprosí a neklepou?

• Jaké požehnání můžeme podle Nefiova slibu 
v 5. verši získat, když obdržíme Ducha Svatého?

• Jaké sklony měl Nefiův lid podle 7. verše, kvůli nimž 
Nefi truchlil? Proč podle vašeho názoru tyto sklony 
bránily lidu, aby vyhledával „veliká poznání“ a aby je 
pochopil?

 4. Napište si do studijního deníku jednu pravdu, které 
jste se z 2. Nefiho 32:4–7 naučili, a vysvětlete, proč je tato 
pravda ve vašem životě důležitá.
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být užitečné uvědomit si, že posvětit znamená zasvětit 
službě Bohu nebo učinit svatým.

Z 2. Nefiho 32:9 se učíme této zásadě: Modlíme-li 
se vždy, budeme schopni vykonat vše, co po nás 
Pán požaduje pro blaho naší duše. (Všimněte si, že 
2. Nefi 32:8–9 jsou verše z mistrovství v písmu. Mohli 
byste si je nějak výrazně označit, abyste je později 
dokázali najít.)

Zamyslete se nad tím, co znamená modlit se vždy. Až 
budete číst následující slova staršího Davida A. Bed-
nara z Kvora Dvanácti apoštolů, podtrhněte si jeden 
či více způsobů, jak můžete splnit přikázání „modliti 
[se] vždy“:

„Možná, že v našem charakteru, v našem 
chování nebo v našem duchovním růstu je 
něco, o čem se potřebujeme poradit 
s Nebeským Otcem při ranní modlitbě. 
Poté, co vyjádříme náležité díky za 
obdržená požehnání, poprosíme o poro-

zumění, o vedení a o pomoc, abychom zvládli udělat 
to, co nedokážeme pouhou vlastní silou. …

Během dne se pak v srdci modlíme o neustálou pomoc 
a o vedení. …

Všimneme si, že během tohoto dne nastávají situace, 
kdy bychom obyčejně měli sklon mluvit nevlídně, ale 
my tak nemluvíme; nebo kdy bychom měli sklon se 
rozzlobit, ale my se nezlobíme. Pociťujeme nebeskou 
pomoc a posilu a pokorně rozpoznáváme odpovědi na 
svou modlitbu. Dokonce i v onom okamžiku, kdy si to 
uvědomujeme, pronášíme v duchu modlitbu vděčnosti.

Na konci dne opět poklekáme a podáváme zprávu 
našemu Otci. Procházíme události onoho dne a vy-
jadřujeme Mu upřímné díky za požehnání a pomoc, 
jež jsme obdrželi. Činíme pokání a s pomocí Ducha 
Páně zjišťujeme, co můžeme zítra udělat lépe a jak se 
můžeme stát zítra lepšími. A tak naše večerní modlitba 
staví na modlitbě ranní a je jejím pokračováním. A naše 
večerní modlitba je rovněž přípravou na smysluplnou 
modlitbu ranní.

Ranní a večerní modlitby – a všechny ty modlitby 
mezitím – nejsou nesouvisející, oddělené události; jsou 
propojeny v rámci každého dne, a také napříč dny, 
týdny, měsíci a dokonce i roky. Tímto způsobem zčásti 
naplňujeme nabádání z písem, abychom se modlili 
vždy. (Viz Lukáš 21:36; 3. Nefi 18:15, 18; NaS 31:12.) 
Tyto smysluplné modlitby jsou nástrojem pro získání 
těch nejvyšších požehnání, která má Bůh připravena 
pro své věrné děti.“ („Modlete se vždy“, Liahona, listo-
pad 2008, 41–42.)

 6. Napište si do studijního deníku, jak by vám podle va-
šeho názoru mohlo v životě pomoci, kdybyste se řídili ra-

dami staršího Bednara ohledně toho, jak se „modliti vždy“.

Na závěr této lekce si přečtěte následující svědectví 
staršího Spencera J. Condieho, který v té době slou-
žil jako člen Sedmdesáti, které se týká hodování na 
slovech Kristových: „Možná se potýkáte s rozhodová-
ním ohledně misie, ohledně budoucí profesní dráhy, 
a nakonec i ohledně manželství. Budete-li číst písma 
a modlit se o vedení, možná neuvidíte odpověď formou 
tištěných slov na stránce, ale při čtení budete získá-
vat zřetelná vnuknutí a nabádání a, jak je zaslíbeno, 
Duch Svatý ‚vám ukáže všechny věci, které máte činiti‘. 
[2. Nefi 32:5.]“ („Becoming a Great Benefit to Our 
Fellow Beings“, Ensign, May 2002, 45.)

Mistrovství v písmu – 2. Nefi 32:8–9
 7. Snažte se během následujících 24 hodin začlenit do 
svého života to, čemu jste se naučili ohledně toho, že se 

máme „modliti vždy“. Na začátku příští lekce budete vyzváni, 
abyste se podělili o myšlenky a pocity, které v souvislosti s touto 
zkušeností získáte. Do studijního deníku si napište, jak vaše 
snaha o to, abyste se modlili vždy, může ovlivnit vaše modlitby. 
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 8. Do studijního deníku si pod dnešní látku napište toto:

Prostudoval(a) jsem si 2. Nefiho 32 a dokončil(a) jsem tuto 
lekci (datum).

Další otázky, úvahy a postřehy, o které bych se rád(a) podělil(a) 
se svým učitelem:

9. BLOK: 2. DEN

2. Nefi 33
Úvod
Nefi v závěru svého záznamu prohlásil, že slova, která 
napsal, svědčí o Ježíši Kristu a přesvědčují lidi, aby činili 
dobro a vytrvali do konce. Řekl, že přestože psal „ve 
slabosti“, jeho poselství je „velice cenné“ a jeho slova 
„budou učiněna silnými“ pro ty, kteří je budou číst. (Viz 
2. Nefi 33:3–4.) Vydal svědectví o tom, že jeho spisy 
jsou „slova Kristova“ a že se budou lidé zodpovídat 
Bohu z toho, jak je přijmou. (Viz 2. Nefi 33:10–15.)

 1. V minulé lekci jste byli vyzváni, abyste se snažili 
„modliti vždy“ po dobu 24 hodin. Napište si do studijního 

deníku své myšlenky a pocity pramenící z této zkušenosti.

2. Nefi 33:1–15
Nefi vysvětluje účel svého zapisování
Zamyslete se na chvíli nad tím, proč byste chtěli, aby 
vám Duch Svatý vnesl do srdce nějaké poselství.

Jaký je rozdíl mezi tím, když člověku přistoupí poselství 
k srdci a když mu vstoupí do srdce?

Přečtěte si 2. Nefiho 33:1 a zjistěte, zda Nefi popsal to, 
kam nám Duch Svatý vnáší poselství, slovem k, nebo 
do: „A nyní já, Nefi, nemohu napsati vše, čemu bylo 
mezi mým lidem učeno; ani nejsem tak mocný v psaní, 
jako v mluvení; neboť když člověk promlouvá mocí 
Ducha Svatého, moc Ducha Svatého to nese [k srdci] 
dětí lidských.“ Můžete si v textu označit, kterou 
předložku jste našli.

Proč je podle vašeho názoru důležité, že Duch Svatý 
nese pravdu k našemu srdci, a nikoli do našeho srdce?  
  
 

k do

Starší David A. Bednar z Kvora Dvanácti apoštolů pro-
hlásil v souvislosti s 2. Nefim 33:1 toto: „Povšimněte 
si prosím, že moc Ducha nese poselství k srdci, ale ne 
nutně do srdce. Učitel dokáže vysvětlovat, ukazovat, 
přesvědčovat a svědčit – a to vše s velkou duchovní 
mocí a účinností. V konečném důsledku ale obsah 
poselství a svědectví Ducha Svatého proniká do srdce 
pouze tehdy, jestliže mu příjemce dovolí vstoupit. 
Učení se vírou otevírá cestu do srdce.“ („Seek Learning 
by Faith“, Ensign, Sept. 2007, 61.)

Starší Gerald N. Lund, který tehdy sloužil 
jako člen Sedmdesáti, vysvětlil, proč Duch 
Svatý nese slova k našemu srdci, nikoli do 
něj: „Proč jen k srdci? Osobní svoboda 
jednání je tak posvátná, že Nebeský Otec 
nikdy nebude srdce člověka k něčemu 

nutit, dokonce ani svou nekonečnou mocí. Člověk se 
o to může snažit, ale Bůh ne. Jinak řečeno, Bůh nám 
umožňuje, abychom byli ochránci neboli strážnými 
svého srdce. Musíme ze své vlastní svobodné vůle 
otevřít srdce Duchu, neboť On se nám nebude vnuco-
vat.“ („Otevírejme své srdce“, Liahona, květen 2008, 33.)

Co podle vás musí lidé dělat, aby otevřeli srdce Duchu? 
   
 

Přečtěte si 2. Nefiho 33:2 a zjistěte, co se stane, když 
se lidé rozhodnou zatvrzovat srdce. Může být užitečné 
uvědomit si, že slovo „nicotné“ znamená „bezcenné“.

 2. Napište si do studijního deníku, jak se chová a jaké 
postoje má podle vás člověk s otevřeným srdcem při 

osobním studiu písem, při semináři formou domácího studia 
a během shromáždění svátosti.

Ve 2. Nefim 33:1–2 se učíme této zásadě: Když ote-
vřeme své srdce, mohou do něj vstupovat poselství 
od Ducha Svatého. Tuto zásadu byste si mohli napsat 
do písem.

 3. Do studijního deníku si napište odpovědi na tyto 
otázky:

a) Kdy jste v životě pocítili, že vám určité poselství evangelia 
vstoupilo do srdce? V jaké to bylo situaci a jaké to mělo důsledky?
b) Co to vypovídá o tom, jaké jste měli v té době srdce?

Přečtěte si 2. Nefiho 33:3–7 a zaměřte se na to, jakou na-
ději Nefi choval ohledně těch, kteří budou číst jeho slova. 
Poté doplňte níže uvedené věty pomocí svých vlastních 
slov nebo slov Nefiových. Mějte na paměti, že některé 
tyto věty lze dokončit několika různými způsoby:

2. Nefi 33:3 – Neustále se modlím za   
 .
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2. Nefi 33:4 – Vím, že   
 .

2. Nefi 33:6 – Raduji se   
 .

2. Nefi 33:7 – Mám   
 .

Až dočtete 2. Nefiho 33, pamatujte na to, že tyto verše 
obsahují Nefiovo poslední svědectví zaznamenané 
v písmech. Přečtěte si 2. Nefiho 33:10–14 a předsta-
vujte si, že tato slova slyšíte od samotného Nefiho. 
Můžete si podtrhnout slovní spojení, která pro vás 
mají zvláštní význam.

 4. Napište si do studijního deníku některá slovní spojení 
z 2. Nefiho 33:10–14, která pro vás mají zvláštní význam, 

a vysvětlete, proč jsou pro vás významná. Napište si do studijního 
deníku také odpověď na tuto otázku: Pokud lidé věří v Krista, jaký 
budou mít názor na Knihu Mormonovu? (Viz 2. Nefi 33:10.)

Přečtěte si 2. Nefiho 33:15 a přemítejte o posledních 
Nefiových slovech: „Já musím poslechnouti.“ Do 
písem vedle 2. Nefiho 33:15 byste si mohli napsat jako 
křížový odkaz „1. Nefi 3:7“. Projděte si 1. Nefiho 3:7 
a zjistěte, co mají tyto dva verše společného.

Křížový odkaz je odkaz na 
další verš z písem, který vás 
dovede k dalším informacím 
a náhledům na téma, které 
studujete. Během studia pro 
vás bude velmi užitečné, když 
si poté, co najdete verše, které 
vám pomáhají porozumět 
jinému verši nebo tématu z pí-
sem, budete křížové odkazy 
vpisovat do písem.

Používání křížových 
odkazů

 5. Věnujte několik 
minut tomu, že si 

znovu projdete 1. a 2. Nefiho 
a vyhledáte příklady Nefiovy 
poslušnosti. Do studijního de-
níku si napište některé pří-
klady, které najdete. 
Vyhledejte také svou oblíbe-
nou pasáž nebo pasáž, která 
pro vás má zvláštní význam, 
protože vás motivuje k tomu, 
abyste, jak řekl Nefi, činili 
dobro, byli lepšími lidmi nebo 
věřili ve Spasitele. (Viz 2. Nefi 
33:1.) Tuto pasáž si napište do 
studijního deníku.

Nefiovo závěrečné 
svědectví a jeho varování 
určené těm, kteří by jeho slova zavrhli, umocňují naši 
zodpovědnost za to, jak se vůči Knize Mormonově 
stavíme. President Joseph Fielding Smith učil, že jako 
členové Církve máme zodpovědnost Knihu Mormo-
novu studovat:

„Zdá se mi, že žádný člen této Církve nemůže být ni-
kdy spokojen, dokud znovu a znovu nebude číst Knihu 



83

Mormonovu a nebude o ní důkladně uvažovat, aby tak 
o ní mohl vydávat svědectví, že to je vskutku záznam, 
na němž spočívá inspirace Všemohoucího, a že jeho 
historie je pravdivá. …

… Žádný člen této Církve nemůže oprávněně stát 
v přítomnosti Boží, pokud vážně a pečlivě nečetl Knihu 
Mormonovu.“ (Conference Report, Oct. 1961, 18.) 

Máte možnost rozhodnout se, jak budete přistupovat 
k Nefiovým slovům a ke Knize Mormonově.

 6. Zhodnoťte svou snahu studovat Knihu Mormonovu 
a napište si do studijního deníku jeden způsob, jak mů-

žete své studium zlepšit.

Na závěr této lekce si přečtěte, co presi-
dent Gordon B. Hinckley slíbil všem těm, 
kteří pilně studují Knihu Mormonovu: 
„Pokud se každý z vás bude držet tohoto 
jednoduchého návodu, nehledě na to, 
kolikrát jste již Knihu Mormonovu možná 

přečetli, vstoupí do vašeho života a do vašeho domova 
v ještě větší míře Duch Páně, posílí se vaše odhodlání 
kráčet v poslušnosti Jeho přikázání a vzroste vaše 
svědectví o tom, že Syn Boží skutečně žije.“ („A 
Testimony Vibrant and True“, Ensign, Aug. 2005, 6.) 

 7. Do studijního deníku si pod dnešní látku napište toto:

Prostudoval(a) jsem si 2. Nefiho 33 a dokončil(a) jsem tuto 
lekci (datum).

Další otázky, úvahy a postřehy, o které bych se rád(a) podělil(a) 
se svým učitelem:
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9. BLOK: 3. DEN

Jákob 1–2
Úvod
Po smrti Nefiho se Nefité počali pod vládou nového 
krále „poněkud … oddávati zlovolným zvyklostem“. 
(Jákob 1:15.) Nefi vysvětil své dva mladší bratry, Jákoba 
a Jozefa, jako kněze a učitele lidu, a oni se pilně snažili 
přesvědčovat lid, aby činil pokání a přišel ke Kristu. 
Jákob byl poslušný Nefiova příkazu zaznamenávat 
posvátná učení, zjevení a proroctví na malé desky. Byl 
věrný své božsky dané zodpovědnosti a volal lid k po-
kání, varoval jej před hříchy pýchy, lásky k bohatství 
a sexuální nemorálnosti. Učil o nebezpečích a násled-
cích těchto tří rozšířených hříchů.

Jákob 1:1–2:11
Jákob upozorňuje lid na jeho zlovolnost
Zamyslete se nad tím, co byste řekli v této situaci: 
Jeden z vašich kamarádů z Církve vyjádří negativní 
postoj vůči svým vedoucím kněžství a řekne: „Připadá 
mi, jako by vůbec neměli ponětí o reálném světě. Pořád 
nás varují před rozhodnutími, která nejsou vůbec důle-
žitá. Byl bych rád, kdyby nám neustále neříkali o všech 
těch nesprávných věcech, kterým se máme vyhýbat. 
Měli by mluvit jenom o tom pozitivním.“

Zamyslete se nad tím, proč vedoucí kněžství někdy 
varují před hříchy. Podle Jákobova záznamu se lidé po 
Nefiově smrti (viz Jákob 1:9) začali oddávat určitým 
zlovolnostem. Přečtěte si Jákoba 1:15–16 a zjistěte, co 
z toho, co lidé dělali, Jákoba znepokojovalo.

ÚVOD KE  

knize Jákobově
Proč studovat tuto knihu?
Při studiu knihy Jákobovy můžete získat důležitá 
ponaučení od muže, který měl neotřesitelnou víru 
v Ježíše Krista. Jákob vydával opakovaně svědectví 
o Spasiteli a vyzýval svůj lid a ty, kteří budou číst 
jeho slova, aby činili pokání. Učil o tom, že je 
důležité pilně vykonávat povolání od Pána, a byl 
toho příkladem. Varoval svůj lid před nebezpečím 
pýchy, bohatství a nemorálnosti. Jákob také citoval 
Zenosovu alegorii o olivovnících, která znázorňuje 
Spasitelovo neúnavné úsilí uskutečnit spasení všech 
Božích dětí. Při setkání s antikristem Šeremem Jákob 
ukázal, jak lze spravedlivě reagovat na ty, kteří 
zpochybňují nebo kritizují naši víru.

Kdo napsal tuto knihu?
Tuto knihu napsal Jákob, pátý syn Sarie a Lehiho. 
Narodil se v pustině, když jeho rodina putovala 
do zaslíbené země. V dětství Jákob „vytrpěl strasti 
a mnoho smutku pro hrubost bratří svých“. (2. Nefi 
2:1.) Lehi však Jákobovi slíbil, že Bůh „posvětí [jeho] 
strasti [k jeho] prospěchu“ a že prožije dny své „ve 
službě svému Bohu“. (2. Nefi 2:2–3.) Jákob v mládí 
spatřil Spasitelovu slávu. (Viz 2. Nefi 2:3–4.) Nefi 
Jákoba vysvětil, aby byl knězem a učitelem Nefitů (viz 
2. Nefi 5:26), a později mu svěřil malé desky Nefiovy 
(viz Jákob 1:1–4). Jákob, jakožto věrný vedoucí 
kněžství a učitel, se pilně snažil přesvědčovat svůj lid, 
aby věřil v Krista. (Viz Jákob 1:7.) Obdržel několik 
zjevení o Spasiteli, sloužili mu andělé, slyšel hlas Páně 
(viz Jákob 7:5) a spatřil svého Vykupitele (viz 2. Nefi 
11:2–3). Jákob byl otcem Enose, kterému před svou 
smrtí svěřil desky.

Kdy a kde byla napsána?
Kniha Jákobova začíná přibližně 544 let před Kristem, 
kdy Nefi předal Jákobovi malé desky. Její závěr byl 
napsán na sklonku Jákobova života, když předával 
desky svému synu Enosovi. Jákob sepsal tento 
záznam, když žil v zemi Nefi.
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V Jákobovi 1:15–16 byste si mohli zakroužkovat slovo 
počal/počali. Proč je požehnáním mít vedoucí kněžství, 
kteří nás varují před problémy ještě předtím, než se do 
nich dostaneme?   
 

Přečtěte si Jákoba 1:6–8 a zjistěte, proč Jákob a další 
vedoucí radili lidu Nefiovu, aby nehřešil. Proč vás podle 
vašeho názoru vedoucí kněžství ve vaší rodině i místní 
a generální vedoucí kněžství varují před hříchy a učí 
vás evangeliu s takovou pílí? V Jákobovi 1:7 byste si 
mohli označit slovní spojení, která učí této pravdě: 
Vedoucí kněžství se pilně snaží pomoci nám přijít 
ke Kristu.

Přečtěte si Jákoba 1:17–19 a najděte další důvody, proč 
se Jákob a jeho bratr Jozef tak pilně snažili učit lid.

Co podle vás znamená obdržet „pověření od Pána“ 
(Jákob 1:17)?   
 

Mohli byste si označit další slovní spojení, která pomá-
hají učit této zásadě: Vedoucí kněžství mají Bohem 
danou zodpovědnost učit Božímu slovu a varovat 
před hříchem.

Zamyslete se na chvíli nad tím, proč je důležité rozumět 
tomu, že církevní vedoucí mají zodpovědnost snažit se 
nás učit tomu, co si Pán přeje, abychom věděli.

Při čtení Jákoba 2:1–3, 6–7, 10–11 vyhledejte slovní 
spojení, která poukazují na to, jak se Jákob ohledně 
svého obtížného úkolu volat lid k pokání cítil.

 1. Zamyslete se nad tím, čemu vás učí tato slova o Jáko-
bově motivaci splnit svůj obtížný úkol: „Tohoto dne mne 

tíží mnohem větší touha a úzkost kvůli blahu vaší duše nežli do-
posud“ (Jákob 2:3) a „musím jednati podle přísných příkazů Bo-
žích“ (Jákob 2:10). Do studijního deníku si napište odpovědi na 
tyto otázky:
a) Kdy jste v životě pocítili, že vás má vedoucí kněžství opravdu 
rád a že má o vás starost?
b) Kdy jste pocítili, že jsou slova nebo skutky některého vedou-
cího kněžství inspirovány Bohem, aby vám pomohly?

Vraťte se k situaci popsané na začátku lekce. Zamyslete 
se nad tím, jak byste svému kamarádovi odpověděli na 
základě toho, co jste si dnes prostudovali.

Jákob 2:12–21
Jákob kárá lid kvůli jeho pýše
V rámci přípravy na studium toho, čemu měl Jákob po-
dle Pánova příkazu učit, se zamyslete nad požehnáními, 
která vám Pán dal v těchto oblastech: rodina, přátelé, 
církevní vedoucí a učitelé, umělecké a hudební doved-
nosti, sportovní dovednosti, talenty, vzdělání, příležitosti 

Při studiu písem je důležité se 
zastavovat a zamýšlet se nad 
tím, jak lze určitou zásadu 
uplatňovat ve vlastním životě. 
Přemýšlejte o tom, jak byste 
jednali, kdybyste zásadě uve-
dené v písmech rozuměli a žili 
podle ní. V tomto případě vám 
zamyšlení se nad tím, jak byste 
odpověděli kamarádovi, který 
má negativní postoj k vedou-
cím kněžství, může pomoci 
porozumět tomu, proč nás ve-
doucí varují před hříchem.

Vztahování písem na 
každodenní život

k růstu, znalost evangelia 
a hmotné věci. Zamys-
lete se také nad tím, čím 
dalším vám Pán žehná.

Přečtěte si Jákoba 2:12–
13 a zjistěte, o co Nefité 
usilovali. Povšimněte si, 
že Jákob učil tomu, že 
„ruka prozřetelnosti“ po-
žehnala Nefitům bohat-
stvím. Tímto označením 
je myšlen Otec v nebi.

 2. Napište si do stu-
dijního deníku, proč je 

pro vás důležité pamatovat na 
to, že požehnání a schopnosti, 
které máte, vám dává Pán.

Nebudeme-li opatrní, 
může se nám stát, že se poté, co obdržíme požehnání, 
o která usilujeme, budeme povyšovat v pýše, jako to 
dělali Nefité. Níže si napište, co podle vás znamená být 
„povýšeni v pýše srdce svého“.   
 

Co podle Jákoba 2:13 Jákob uvedl jako několik příčin 
pýchy Nefitů?   
 

Představte si osobu nebo skupinu lidí v dnešní době, 
kteří se špatně chovají k druhým, ignorují je nebo je 
pronásledují, protože „obdrželi hojněji“ než oni. (Jákob 
2:13.) Například někteří lidé, vzhledem k tomu, že 
mají více peněz, více přátel, jsou nadanější na sport, 
nebo mají dokonce větší znalost evangelia než druzí, se 
mohou mylně domnívat, že jsou lepší než druzí, nebo 
druhé dokonce pronásledují. Zamyslete se nad tím, zda 
jste někdy v životě jednali pyšně.

Přečtěte si Jákoba 2:17–21 a označte si části textu, které 
by vám mohly pomoci překonat pýchu.

 3. Do studijního deníku si vypište alespoň dvě části textu, 
které jste našli v Jákobovi 2:17–21, a vysvětlete, jak vám 

mohou pomoci překonat pýchu. Může vám pomoci, když se při pl-
nění tohoto úkolu zamyslíte nad těmito otázkami: Co podle vás 
znamená hledat království Boží? A obdržet naději v Kristu? Jak 
může snaha hledat království Boží a obdržet naději v Kristu 
ovlivnit to, jak pohlížíte na ostatní a jak se k nim chováte?

Představte si, že se vás vaše matka, otec nebo vedoucí 
zeptá, co jste dnes studovali. Napište si jednu zásadu 
z Jákoba 2:17–21, kterou byste mohli použít v odpověď 
na jejich otázku.   
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Jedna ze zásad z Jákoba 2:17–21 zní takto: Hledání 
království Božího máme dávat přednost před 
všemi ostatními zájmy.

 4. Napište si do studijního deníku jeden způsob, jak mů-
žete využívat požehnání a příležitostí, které vám Pán dal, 

k tomu, abyste pomáhali budovat království Boží a žehnali druhým.

Jákob 2:22–30
Jákob kárá lid kvůli sexuální nemorálnosti
Následující slova pronesl president Ezra Taft Benson. 
Zkuste uhodnout, která dvě slova jsou vynechána: 

„Morovým hříchem tohoto pokolení je -------------------- 
--------------------.“ („Cleansing the Inner Vessel“, Ensign, 
May 1986, 4; správnou odpověď najdete na konci lekce.)

Přečtěte si Jákoba 2:22–23, 28 a označte si slovní spo-
jení, kterými Jákob popsal závažnost sexuální nemo-
rálnosti. Může být užitečné si uvědomit, že slovem 
smilstva jsou myšleny sexuální hříchy.

Starší Richard G. Scott z Kvora Dvanácti 
apoštolů vysvětlil, které jednání porušuje 
Pánův zákon cudnosti: „Jakákoli sexuální 
intimnost mimo manželský svazek – tím 
myslím jakýkoli záměrný kontakt s po-
svátnými intimními částmi těla někoho 

jiného, ať již oblečenými, či nikoli – je hřích a je Bohem 
zakázán. Přestupkem je rovněž záměrné vyvolávání 
tohoto vzrušení na vlastním těle.“ („Making the Right 
Choices“, Ensign, Nov. 1994, 38.)

Homosexuální jednání a sledování pornografie jsou 
také porušením Pánova zákona cudnosti.

Všimněte si toho, jak se Nefité podle Jákoba 2:23–24 
snažili své hříchy ospravedlnit. Zamyslete se na chvíli 
nad tím, jak se lidé snaží omlouvat sexuální nemorál-
nost v dnešní době.

Jedním z hříchů těchto Nefitů bylo neoprávněné 
praktikování plurálního manželství. Jákob učil Pánovu 
přikázání, že muž má být oddán pouze s jednou man-
želkou. (Viz Jákob 2:27.) Příkladem sexuálního hříchu 
je, když má někdo více než jednu manželku, aniž by 
k tomu obdržel Pánovo oprávnění skrze Jím ustano-
vené vedoucí kněžství. V Božích očích jsou sexuální 
hříchy velmi závažné. (Viz Alma 39:5.)

Pánův lid je oprávněn praktikovat plurální manželství 
jedině tehdy, když mu to Pán přikáže. (Viz Jákob 2:30.) 
V určitých dobách v historii světa Pán přikázal svému 
lidu, aby plurální manželství praktikoval. Plurální 
manželství praktikovali například ve Starém zákoně 
Abraham a Sára (viz Genesis 16:1–3; NaS 132:34–
35, 37) a jejich vnuk Jákob (viz NaS 132:37) a bylo 

praktikováno také po určitou dobu v počátcích znovu-
zřízené Církve počínaje Prorokem Josephem Smithem 
(viz NaS 132:32–33, 53). Bůh však přikázal svému 
prorokovi Wilfordu Woodruffovi, aby praktikování plu-
rálního manželství ukončil. (Viz Oficiální prohlášení 1 
v Nauce a smlouvách.)

Přečtěte si Jákoba 2:31–35 a označte si slova, která po-
pisují některé negativní důsledky sexuálních hříchů.

 5. Do studijního deníku si napište odpovědi na tyto 
otázky:

a) Jak podle Jákoba sexuální nemorálnost ovlivňuje rodiny?
b) Někteří dospívající si mohou rozumově omlouvat sexuální ne-
morálnost tím, že nejsou vdané či ženatí, a proto nejsou nevěrní 
manželskému partnerovi, a také tím, že nemají děti. Jaký dopad 
může mít nemorálnost na dospívajícího a na jeho rodinu?
c) Proč podle vás Pán považuje nemorálnost za tak závažný hřích?

Podívejte se znovu na začátek Jákoba 2:28 a označte si, 
z čeho se Pán těší. (Přestože Jákob v tomto verši mluví 
konkrétně o ženách, stejně tak platí, že se Pán těší 
z cudnosti mužů.) Tento verš učí této zásadě: Pán se 
těší z cudnosti.

Na základě toho, čemu jste se dnes naučili, se zamys-
lete nad tím, proč se Pán těší z cudnosti svých dětí. 
Myslete při tom na svoji rodinu a také na rodinu, kte-
rou byste chtěli mít v budoucnu. Jak vám a vaší rodině 
požehná to, když budete žít podle zákona cudnosti? 
Přemýšlejte o tom, jak vaše rozhodnutí být cudní a čistí 
těší Pána.

Můžete zůstat čistí. Pokud jste se již prohřešili proti 
zákonu cudnosti, můžete činit pokání a stát se čistými 
skrze Usmíření Ježíše Krista. S pomocí vedení Svatého 
Ducha se zamyslete alespoň nad jedním způsobem, 
jak si můžete lépe dávat pozor na to, abyste neporu-
šili zákon cudnosti. Pokud jste se dopustili některých 
sexuálních přestupků, učiňte vše, co je nutné – včetně 
toho, že se sejdete se svým biskupem či presidentem 
odbočky, abyste svůj přestupek Pánova zákona cud-
nosti vyznali.

 6. Do studijního deníku si pod dnešní látku napište toto:

Prostudoval(a) jsem si Jákoba 1–2 a dokončil(a) jsem tuto 
lekci (datum).

Další otázky, úvahy a postřehy, o které bych se rád(a) podělil(a) 
se svým učitelem:
Chybějící slova z citátu uvedeného na začátku této 
lekce: President Benson řekl: „Morovým hříchem to-
hoto pokolení je sexuální nemorálnost.“
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9. BLOK: 4. DEN

Jákob 3–4
Úvod
Jákob 3 obsahuje závěr kázání, které Jákob pronesl 
ke svému lidu. V něm poskytl několik stručných slov 
útěchy a zaslíbení těm, kteří byli čistí v srdci. Rovněž 
pokáral ty ze svého lidu, kteří byli pyšní a necudní, 
a varoval je před následky, jež nastanou, nebudou-li 
činit pokání. Jákob 4 obsahuje slova, k nimž byl Jákob 
inspirován, aby je zapsal pro ty, kteří jednou budou číst 
jeho záznam. Svědčil o Usmíření Ježíše Krista a nabá-
dal své čtenáře, aby se skrze Usmíření smířili (znovu 
uvedli do souladu) s Bohem Otcem. Varovným hlasem 
se zmínil o Židech, kteří zavrhnou Ježíše Krista a jed-
noduchost Jeho evangelia.

Jákob 3
Jákob povzbuzuje čisté v srdci a nabádá ostatní k pokání
Zamyslete se nad tím, co byste mohli poradit mladému 
muži či mladé ženě v těchto situacích:

• Mladá žena se snaží vést spravedlivý život, ale trpí 
kvůli tomu, že její otec je závislý na alkoholu.

• Mladý muž se ze všech sil snaží žít podle evangelia, 
ale trápí se kvůli rozvodu svých rodičů.

• Mladá žena se usilovně snaží mít ráda svou 
rodinu, ale potýká se s těžkostmi kvůli sobeckosti 
a bezohlednému jednání své sestry.

Přemýšlejte o období, kdy jste procházeli zkouškami, 
přestože jste se snažili vést spravedlivý život. Jákob nás 
učil, co si v takových situacích máme počít. Přečtěte 
si první větu z Jákoba 3:1 a zjistěte, ke komu Jákob 
v 3. kapitole promluvil nejdříve.

Jákob řekl, že kvůli pýše a nemorálnímu chování dru-
hých (před nímž již dříve varoval, jak je zaznamenáno 
v Jákobovi 2) trpěli ti, kteří jsou čistí v srdci. Přečtěte si 
Jákoba 3:1–2 a doplňte tuto tabulku:

K čemu Jákob nabádal 
čisté v srdci?

Co Bůh čistým v srdci 
slibuje?

 1. Projděte si odpovědi v prvním sloupci. Abyste se dále 
nad touto zásadou zamysleli hlouběji, napište si do studij-

ního deníku odpověď na dvě z těchto otázek:
a) Jak podle vás může mladý člověk „[vzhlížet] k Bohu s pev-
ností mysli“?
b) Co podle vás znamená modlit se v časech zkoušky k Bohu 
„s nesmírnou vírou“?
c) Co může podle vás mladý člověk udělat pro to, aby „[přijal] 
příjemné slovo Boží“?

 2. Projděte si své odpovědi v druhém sloupci. Tyto verše 
učí, že Bůh utěší ty, kteří jsou čistí v srdci, v jejich 

strastech. Abyste se dále nad touto zásadou zamysleli hlouběji, 
napište si do studijního deníku odpověď na jednu nebo více 
z těchto otázek:
a) Jak vás Bůh utěšil ve vašich strastech, když jste se Ho snažili 
následovat?
b) Jak vám během období zkoušky pomohlo modlit se „s ne-
smírnou vírou“?
c) Kdy vám přijetí Božího slova pomohlo pocítit Jeho lásku?

Poté, co Jákob promlouval k čistým v srdci, obrátil se 
na ty, kteří čistí v srdci nebyli. Přečtěte si Jákoba 3:3–4, 
10–12 a zjistěte, k čemu Jákob tyto lidi vybízel. Mohlo 
by být užitečné vědět, že slova smilstvo a nestoudnost 
označují hříchy sexuální povahy a chtíč.

V Jákobovi 3:3–4, 10–12 se rovněž dočítáme, před 
čím Jákob varoval, že se stane, pokud jeho lid nebude 
činit pokání. Poté, co si prostudujete tyto verše, si 
zakroužkujte části textu, které popisují tyto následky: 
a) Lamanité je zničí. b) Jejich příklad dovede jejich děti 
ke zkáze. c) Zakusí druhou smrt neboli, jinými slovy, 
odloučení od Boha.

Přemítejte chvíli o tom, v jakém smyslu by Jákobovo 
varování mohlo být chápáno jako velké požehnání 
pro jeho lid.

Jak je zaznamenáno v Jákobovi 3:5–7, Jákob směle 
prohlásil, že Lamanité jsou „spravedlivější“ než Nefité, 
protože „jejich manželé milují svou manželku a je-
jich manželky milují svého manžela; a jejich manželé 
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a jejich manželky milují své děti“. Nefité měli zapotřebí 
činit pokání ze všech svých hříchů, zejména z těch, 
které vedly k úbytku lásky a důvěry v jejich rodině.

Přemýšlejte o Jákobovi 3:11–12 a shrňte poselství, které 
obsahuje, vlastními slovy.   
 

Přemýšlejte chvíli o po-
kušeních, jimž čelíte, 
a o tom, jak strašlivým 
následkům se můžete 
vyhnout díky tomu, že 
činíte pokání ze svých 
přestupků.

Jákob 4
Jákob nabádá svůj lid, aby 
získal naději, že se může 
vrátit do Boží přítomnosti
V rámci přípravy na stu-
dium Jákoba 4 zvedněte 
pero nebo tužku nej-
méně půl metru či metr 
nad příručku a snažte 
se je upustit tak, aby za-
sáhly střed terče – „cíl“. 

Můžete to zkusit několikrát. Přemýšlejte o tom, o kolik 
méně účinné by vaše snahy byly, kdybyste se místo na 
terč dívali na něco jiného. Jak dobře by si podle vás 
vedli lidé v lukostřelbě, kdyby se při střelbě nikdy nedí-
vali na terč či na cíl, nebo kdyby se zaměřovali na něco 
daleko za cílem? Přečtěte si Jákoba 4:14 a vyhledejte 
typické rysy lidí, o nichž Jákob prorokoval, že budou 
hledět „za cíl“.

Do písem vedle Jákoba 4:14 byste si mohli napsat, že 
oním „cílem je Kristus“. (Neal A. Maxwell, „Jesus of 
Nazareth, Savior and King“, Ensign, May 1976, 26.) 
Stejně tak i Pavel učil: „K cíli běžím, k odplatě svrchova-
ného povolání Božího v Kristu Ježíši.“ (Filipenským 3:14.)

Prorok Jákob hovořil o Židech, kteří špatně porozuměli 
Mojžíšovu zákonu a jeho záměru je dovést k Spasiteli. 

Abyste mohli shrnout verše 
z písem vlastními slovy, snažte 
se porozumět, čemu se v nich 
učí, a pak vymyslete, ústně 
zformulujte nebo napište 
poselství tak, aby vám dávalo 
smysl. Toto vám pomůže 
uplatňovat pravdy z písem ve 
vašem životě. Poté, co si verš 
nebo verše shrnete, znovu si 
je přečtěte, abyste se ujistili, 
že vaše shrnutí odpovídá 
hlavní myšlence dotyčného 
verše nebo skupiny veršů.

Shrnutí veršů z písem 
vlastními slovy

Mnoho Židů očekávalo vysvobození jiného druhu než 
to, které jim nabízel Ježíš, Mesiáš – čekali, že budou 
osvobozeni od nadvlády cizinců a útlaku.

 3. Do studijního deníku si napište odpovědi na tyto 
otázky:

a) Co podle vás znamená hledět za cíl (Ježíše Krista)?
b) Jaké postoje a skutky uvedené v Jákobovi 4:14 Židy zaslepo-
valy a bránily jim v přijetí Ježíše Krista?
c) Mohli byste uvést nějaké současné příklady toho, kdy člověk 
hledí za cíl, či se mu nedaří soustředit se na Spasitele?

Jákob chtěl, aby ti, kdo budou číst jeho záznam, měli 
zcela jiný přístup než Židé, kteří onen cíl minuli. Přečtěte 
si Jákoba 4:4 a zjistěte, co Jákob chtěl, aby věděli všichni 
ti, kteří budou číst jeho záznam. Přečtěte si také Jákoba 
4:12 a označte si slova „proč nepromlouvati o usmíření 
Krista“. Jak je zaznamenáno v Jákobovi 4:4–12, Jákob 
uvedl několik důvodů, proč věřil v Ježíše Krista a proč 
měl pocit, že je důležité říkat druhým o Usmíření.

 4. Do studijního deníku si napište tyto odkazy na verše 
z písem a pak si ke každému z nich připište krátké shrnutí 

toho, čemu v nich Jákob učil o Ježíši Kristu nebo o Usmíření:
a) Jákob 4:4–6
b) Jákob 4:7–8
c) Jákob 4:9–10
d) Jákob 4:11

Která slova nebo části textu v Jákobovi 4:4–6 naznačují, 
že Jákobův lid rozuměl podstatě Božstva?

Mohlo by být užitečné vědět, že být „představeni Bohu 
jako prvotiny Kristovy“ (Jákob 4:11) znamená stanout 
před Bohem a být přitom hodni vstoupit do celestiál-
ního království. Je rovněž důležité chápat, že máme-li 
mít „naději v [Spasitelovu] slávu“ (Jákob 4:4), musíme 
věřit, že Ježíš Kristus pro nás připravil cestu, abychom 
mohli být vykoupeni z hříchů a mohli být vzkříšeni, což 
nám umožní vrátit do přítomnosti Nebeského Otce.

Jedna z pravd, kterou se dozvídáme z Jákoba 4, zní: 
Skrze Usmíření Ježíše Krista můžeme být naplněni 
nadějí a můžeme se smířit s Bohem.

 5. Do studijního deníku krátce odpovězte na tyto otázky:
a) Znovu si projděte pravdy o Ježíši Kristu, které jste stu-

dovali v Jákobovi 4:4–12, a vyberte z nich jednu, jež vás ob-
zvláště podněcuje k tomu, abyste toužili hovořit o Usmíření. Onu 
pravdu si zapište a vysvětlete, proč jste si ji vybrali.
b) Jaké jiné osobní důvody vás podněcují k tomu, abyste toužili 
hovořit o Ježíši Kristu a o Usmíření?

Na závěr této lekce přemýšlejte o tom, proč jste vděční 
za Spasitele. Zvažte možnost podělit se o své důvody 
se členem rodiny nebo s blízkým přítelem.
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 6. Do studijního deníku si pod dnešní látku napište toto:

Prostudoval(a) jsem si Jákoba 3–4 a dokončil(a) jsem tuto 
lekci (datum).

Další otázky, úvahy a postřehy, o které bych se rád(a) podělil(a) 
se svým učitelem:

10. BLOK: 1. DEN

Jákob 5–6
Úvod
Jákob 5 obsahuje alegorii o ušlechtilých a divokých 
olivovnících, kterou původně pronesl prorok Zenos. 
Jákob použil tuto alegorii, aby učil, že Pán stále pracuje 
na tom, aby přinesl spasení svému lidu smlouvy, i když 
ten se od Něj odvrací. Tato alegorie znázorňuje, že Pán 
rozptýlil části domu Izraele – svůj lid smlouvy – po 
celé zemi a že svůj lid v posledních dnech shromáždí. 
Alegorie má pro nás, jakožto členy domu Izraele a slu-
žebníky Páně, v dnešní době zvláštní a osobní význam. 
V Jákobovi 6 Jákob zdůraznil Pánovu milost a sprave-
dlnost, zatímco nabádal svůj lid – a nás – k pokání.

Jákob 5:1–12
Jákob cituje Zenose, který přirovnal dům Izraele 
k ušlechtilému olivovníku
Znáte nějakého přítele nebo blízkého člověka, který 
zpochybňoval Boží lásku k své osobě, zvláště pak 
v časech zkoušky, kdy se dotyčný člověk od Něj možná 
odvrátil? Přemýšlejte o těchto příkladech:

• Mladý nositel kněžství si osvojil hříšný zlozvyk. Věří 
tomu, že ostatním může být odpuštěno, ale pochy-
buje o tom, že Pán přijme jeho pokání.

• Mladá žena poruší přikázání. Cítí se provinile, má 
ze sebe hrozný pocit a pochybuje o tom, zda ji Pán 
přesto dál miluje.

Jákob prorokoval, že Židé Ježíše Krista zavrhnou. (Viz 
Jákob 4:15.) Také učil, že Ježíš Kristus bude dál usilovat 
o spasení svého lidu – dokonce i poté, co Ho lid za-
vrhne. Jákob tuto pravdu ilustroval tím, že citoval ale-
gorii proroka jménem Zenos. (Viz Jákob 5:1.) Alegorie, 
stejně jako podobenství, je příběhem, který učí určitým 
pravdám pomocí symbolických postav, předmětů a čin-
ností. Při studiu Jákoba 5 přemýšlejte o tom, jak k vám 
Pán vždy vztahuje pomocnou ruku, a to i v případě, kdy 
jste zhřešili.

Přečtěte si Jákoba 5:2 a v písmech si označte, komu 
Zenos adresoval toto učení.

Vinice je kus země, na němž se pěstuje hroznové víno a olivovníky. Olivovníky byly v dávném Izraeli nesmírně ceněné. Olivy se používaly jako 
potravina a olivový olej se používal pro vaření, jako lék i jako palivo pro lampy. Olivovníky nicméně vyžadovaly hodně péče a práce, aby plodily 
dobré ovoce.
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Díky tomu, že jste uzavřeli skrze křest smlouvu s Pá-
nem, jste se stali členy domu Izraele. Jste součástí 
příběhu vyprávěného v Jákobovi 5. Přečtěte si Já-
koba 5:3 a označte si, co Zenos ve své alegorii použil 
jako symbol domu Izraele. Rovněž si označte, co se 
s ušlechtilým olivovníkem začalo dít.

Všimněte si, že poznámka d v Jákobovi 5:3 poukazuje 
na to, že chřadnutí stromu představuje odpadlictví. 
K odpadlictví dochází tehdy, když se jednotlivci nebo 
skupiny lidí odvracejí od Pána a Jeho evangelia.

V následující tabulce jsou uvedeny symboly, které nám 
pomáhají porozumět významu Zenosovy alegorie. Jsou 
zde rovněž uvedeny verše, v nichž se tyto symboly ob-
jevují poprvé. Označte si tyto symboly v písmech. Také 
byste si mohli zapsat význam některých z nich na okraj 
stránky v písmech.

Jákob 5: Alegorie o ušlechtilém a divokém olivovníku

Symbol Význam

Ušlechtilý olivovník (verš 3) Dům Izraele, Boží lid smlouvy

Vinice (verš 3) Svět

Chřadnutí (verš 3) Hřích a odpadlictví

Pán vinice (verš 4) Ježíš Kristus

Prořezávání, okopávání 
a péče (verš 4)

Pánova snaha pomoci nám 
být spravedlivými a konat 
dobré skutky

Větve (verš 6) Skupiny lidí

Divoký olivovník (verš 7) Pohané – ti, kteří neuzavřeli 
smlouvy s Pánem. V pozdější 
části alegorie jsou přirozené 
olivovníky, které představují 
části domu Izraele zachvácené 
odpadlictvím, rovněž 
popisovány jako „divoké“.

Vytrhávání a roubování 
větví (verše 7–8)

Rozptýlení a shromažďování 
Pánova lidu smlouvy. 
Roubování divokých větví 
na ušlechtilý olivovník také 
představuje obrácení pohanů, 
kteří se stávají součástí Pánova 
lidu smlouvy skrze křest.

Pálení větví (verš 7) Boží soudy nad zlovolnými

Ovoce (verš 8) Život nebo skutky lidí

Jákob 5: Alegorie o ušlechtilém a divokém olivovníku

Symbol Význam

Kořeny ušlechtilého 
olivovníku (verš 11)

Smlouvy, jež Pán uzavírá 
s těmi, kteří Ho následují. 
Kořeny mohou rovněž 
představovat jedince, se 
kterými Pán uzavřel smlouvy 
v dávných dobách, jako jsou 
Abraham, Izák a Jákob. (Viz 
Jákob 6:4.)

Přečtěte si Jákoba 5:4–6 a označte si, co Pán vinice 
nejprve udělal, aby ušlechtilý olivovník zachránil. Po-
dívejte se na tabulku výše a všimněte si, kdo je Pánem 
vinice a co představují Jeho činnosti – prořezávání, 
okopávání a péče.

Starší Jeffrey R. Holland z Kvora Dvanácti 
apoštolů vysvětlil, co má alegorie předsta-
vovat. Když budete jeho vysvětlení číst, 
podtrhněte si to, co je podle něj hlubším 
významem této alegorie.

„Tato alegorie, kterou Jákob převyprávěl, 
má být již od počátku o Kristu [Pánu vinice]. …

Zatímco se v tomto historickém nástinu – který v jedné 
kapitole pojednává o rozptýlení a shromáždění Izraele 
– Pán vinice a jeho spolupracovníci snaží posílit, proře-
zat a očistit stromy nebo jim jinak pomoci, aby plodily, 
jejich práce je charakterizována hlubším významem 
Usmíření.“ (Christ and the New Covenant: The Messianic 
Message of the Book of Mormon [1997], 165.)

Zatímco se zdá, že Jákob 5 je o olivovnících, ve skuteč-
nosti je tato alegorie o lidech, kteří se v hříchu odvrátili 
od Pána, a o Pánově úsilí pomoci jim, aby se k Němu 
mohli vrátit. Tato kapitola učí tomu, že Pán nás miluje 

Při roubování se ze stromu odřežou zdravé živé větve a jsou naroubo-
vány do kmene jiného stromu, aby tam rostly.
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a pilně pracuje na našem spasení. Zatímco budete 
dále studovat tuto alegorii, hledejte důkazy této pravdy 
tak, že se budete pečlivě soustředit na Pánův vztah 
k Izraeli – ušlechtilému olivovníku – a na Jeho neú-
navné snahy ho zachránit. Přečtěte si například Jákoba 
5:7 a přemítejte nad slovy: „Zarmucuje mne, že bych 
měl ztratiti tento strom.“ Jaké pocity zde podle vás Pán 
vyjádřil a proč?   
 

Přečtěte si onu větu znovu a tentokrát slova „tento 
strom“ nahraďte svým jménem: „Zarmucuje mne, 
že bych měl ztratiti [vaše jméno].“ Když v Jákobovi 5 
vložíte své jméno na příslušná a vhodná místa, budete 
moci tuto alegorii vztáhnout na sebe a dozvědět se více 
o tom, jak se o vás Pán zajímá.

Přečtěte si Jákoba 5:7–11 
a vyhledejte, co Pán vinice 
dále udělal, aby ušlechtilý 
olivovník zachránil.

 1. Na základě vý-
znamu symbolů v ta-

bulce si do studijního deníku 
napište, co Pán vinice a Jeho 
služebník v Jákobovi 5:7–11 
dělají pro to, aby se pokusili 
zachránit děti Nebeského Otce.

Pán bere lidi, kteří nejsou 
z domu Izraele, a roubuje je do Izraele, a tím je připo-
juje ke svému lidu smlouvy. Aby zachránil dům Izraele, 
vytrhává ty nejzlovolnější větve (lidi) a ničí je.

Přečtěte si Jákoba 5:13–14 a zjistěte, co Pán udělal 
s mladými a jemnými větvemi ušlechtilého olivovníku, 
o kterých je zmínka ve verši 6. 

 2. Na základě významu symbolů v tabulce ve svém stu-
dijním deníku vysvětlete, jak by se Lehiova rodina dala 

přirovnat k mladé a jemné větvi, které byla uschována v nejod-
lehlejší části vinice.

President Joseph Fielding Smith vysvětlil, že Pánovi 
služebníci „vzali některé větve a naroubovali je na 
všechny divoké olivovníky. Koho představovaly tyto 
divoké olivovníky? Pohany. A tak Pán vyslal své služeb-
níky do všech částí své vinice, což je svět, a tyto větve 
ze stromu zasadil. …

V onom podobenství tedy olivovník 
představuje dům Izraele. … Ve své rodné 
zemi začal hynout. A tak Pán vzal větve 
jako například Nefity, ztracené kmeny 
a další, které odvedl a o kterých nic 
nevíme, do jiných částí země. Zasadil je 

Na vhodná místa v písmech 
můžete rovněž vložit slova já 
nebo mě/mně. Tento postup 
vám pomůže ponořit se do 
smysluplného studia písem 
a poznat, jak se mohou určité 
části textu vztahovat na vás.

Vkládání vlastního 
jména do veršů, 
které studujete

po celé své vinici, což je svět. Bezpochyby poslal 
některé z těchto větví do Japonska, Koreje i do Číny. 
Není o tom pochyb, protože je poslal do všech částí 
světa.“ (Answers to Gospel Questions, comp. Joseph 
Fielding Smith Jr., 5 vols. [1957–1966], 4:204–205.)

President Smith rovněž učil, že „interpretace tohoto 
podobenství … je příběhem rozptýlení Izraele a smí-
šení krve Izraele s divokými olivovníky neboli s pohan-
skými národy ve všech částech světa. Proto shledáváme, 
že v Číně, v Japonsku, v Indii a ve všech ostatních 
zemích, které jsou obývány pohany, je mezi lidmi roz-
ptýlena neboli ‚naroubována‘ krev Izraele.“ (Answers to 
Gospel Questions, 4:40–41.)

Jákob 5:15–77
Pán vinice a jeho služebníci pracují na tom, aby pomohli 
vinici nést dobré ovoce
Mnoho veršů v Jákobovi 5 popisuje různá časová ob-
dobí a události týkající se různých částí domu Izraele, 
který je rozptýlen po celém světě, a Spasitelovo úsilí 
je shromáždit. Kapitola končí miléniem a poslední 
očistou země.

Aby Zenos zdůraznil, že Pán má zájem o stromy na 
své vinici a neustále se snaží je zachránit, opakoval 
v průběhu alegorie několik důležitých slovních spojení. 
Přečtěte si Jákoba 5:20, 23–25, 28, 31 a označte si kaž-
dou část, v níž Pán zmiňuje své úsilí vyživovat stromy 
na své vinici.

Navzdory snahám Pána a Jeho služebníka o to, aby vi-
nice nesla dobré ovoce, se nakonec veškeré ovoce zka-
zilo. (Viz Jákob 5:39.) Přečtěte si Jákoba 5:41–42, 46–47 
a v písmech si označte slova, která ukazují Pánovu 
lásku, starost či bolest, jež kvůli své vinici pociťoval.

Pán vinice uvažoval o tom, že všechny stromy vykácí, 
protože navzdory všemu tomu, co udělal, rodily stromy 
špatné ovoce. (Viz Jákob 5:49.) Přečtěte si Jákoba 
5:50–51. Zbývající část Jákoba 5 představuje úsilí Pána 
a Jeho služebníků o záchranu těch, kteří žijí v posled-
ních dnech. Shromažďuje svůj lid a ještě jednou ho 
naposledy vyživuje. (Viz Jákob 5:52–77.)

President Joseph Fielding Smith učil, že k shromažďo-
vání Izraele, které je popsáno v Jákobovi 5, dochází již 
nyní: „V této době shromažďování Pán naplňuje svůj 
záměr a svolává děti Abrahamovy zpět do stáda pra-
vého Pastýře.“ (Answers to Gospel Questions, 4:41.)

 3. Do studijního deníku si napište, čemu jste se z Já-
koba 5 naučili o tom, jakou lásku k vám Pán chová. Za-

pište si nějaký příklad toho, jak se Jeho láska projevila ve vašem 
životě nebo v životě někoho, koho znáte.
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Jákob 6
Jákob učí o Božím milosrdenství a spravedlnosti a vyzývá 
nás k pokání
Jákob 6 obsahuje Jákobovo shrnutí důležitých pravd 
z alegorie o olivovnících. Přečtěte si Jákoba 6:4–6 a vy-
hledejte, co Jákob zdůraznil ohledně Boží povahy. Jaké 
slovo byste použili k shrnutí toho, čemu Jákob chtěl, 
abychom se o Bohu naučili?   
 

Jákob uzavřel své poselství tím, že v Jákobovi 6:7–13 
svědčil o tom, že jsme-li moudří, připravíme se na 
den soudu nyní tím, že budeme činit pokání a ob-
držíme Pánovu milost.

 4. Pročtěte si Jákoba 6:5. Povšimněte si, že nás Jákob 
nabádal, abychom „lnuli k [Bohu], jako on lne k [nám]“. 

Lnout znamená něčeho se držet. Do studijního deníku si napište 
odpovědi na tyto otázky:
a) Co z toho, co jste se dozvěděli z alegorie o olivovnících, uka-
zuje, jak k vám Bůh lne či jak se vás drží?
b) Co můžete udělat pro to, abyste k Němu lnuli těsněji, jako On 
lne k vám?

 5. Do studijního deníku si pod dnešní látku napište toto:

Prostudoval(a) jsem si Jákoba 5–6 a dokončil(a) jsem tuto 
lekci (datum).

Další otázky, úvahy a postřehy, o které bych se rád(a) podělil(a) 
se svým učitelem:

10. BLOK: 2. DEN

Jákob 7
Úvod
Jákob se spoléhal na své svědectví a na Pána, aby 
přemohl falešné názory a tvrzení antikrista Šerema. 
Antikrist je člověk, který rázně či intenzivně odporuje 
Kristu a snaží se zničit víru ostatních lidí v Něj, v Jeho 
pravou církev, v Jeho evangelium či v plán spasení.

Jákob, aby zmařil Šeremovo úsilí, čerpal sílu ze zkuše-
ností, které získal v minulosti a které posílily jeho víru 
v Ježíše Krista. Také se spoléhal na vedení Svatého Du-
cha, na znalost písem a slov proroků a na své svědectví 
o Ježíši Kristu. Když Šerem požadoval znamení, které 
by dokázalo pravdivost Jákobových slov, Bůh Šerema 
udeřil. Na závěr svého záznamu Jákob popisuje, jak 
Nefité důvěřovali v Pána, zatímco se opevňovali proti 
Lamanitům. Než Jákob zemřel, svěřil malé desky 
svému synu Enosovi.

Jákob 7:1–14
Jákob se spoléhá na Pána, zatímco čelí antikristu Šeremovi
Starší Robert D. Hales z Kvora Dvanácti apoštolů 
učil: „K jedné z velkých zkoušek smrtelnosti dochází 
tehdy, když je naše víra zpochybňována nebo kri-
tizována. V takových chvílích bychom možná chtěli 
reagovat útočně. … Jsou však významnou příležitostí 
k tomu, abychom ustoupili o krok zpět, pomodlili 
se a následovali příklad Spasitele. Vzpomeňte si, že 

svět pohrdal samotným Ježíšem a že Ho zavrhoval. 
… Když reagujeme na obvinění tak jako Spasitel, 
nejenže se stáváme více takovými, jako je Kristus, ale 
vybízíme tím druhé, aby se také snažili pociťovat Jeho 
lásku a následovat Ho.“ („Odvaha křesťanů – cena 
učednictví“, Liahona, listopad 2008, 72.)

Vzpomeňte si na situaci, kdy byla vaše víra zpochybňo-
vána nebo kritizována. Při studiu Jákoba 7 se dozvíte, 
jak Jákob zažil kritiku své víry z úst muže jménem 
Šerem a jak této výzvě úspěšně čelil.

Přečtěte si Jákoba 7:1–5 a vyhledejte slova a části textu, 
které poukazují na to, 1) o co se Šerem pokoušel 
a 2) jakým způsobem chtěl dosáhnout svých cílů. Mohli 
byste si je v písmech označit.

Jaký vliv měl podle Jákoba 7:3 Šerem na lidi?   
 

 1. V Jákobovi 7:4 si povšimněte, že Šerem „byl učený“ 
a dokázal „vésti mocné řeči“. Do studijního deníku si na-

pište, proč je někdy těžké obhajovat víru před lidmi, jako byl Šerem.

Pamatujte na to, že ne všichni, kdo zpochybňují nebo 
kritizují naši víru, tak nutně činí z týchž pohnutek jako 
Šerem. Zatímco někteří lidé, tak jako Šerem, úmyslně 
usilují o zničení víry, jiní mohou naši víru zpochybňo-
vat ze zvědavosti, nebo protože jsou ohledně toho, v co 
věříme, mylně informováni.
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Při čtení Jákoba 7:5–14 přemýšlejte o tom, jak byste 
zareagovali na člověka, jako byl Šerem. Když budete 
studovat Jákobovu reakci, uvidíte, že když se spolé-
háme na Pána, dokážeme překonat překážky, jež 
jsou kladeny naší víře. Tuto zásadu byste si mohli 
zapsat na okraj stránky v písmech vedle těchto veršů. 
Zaměřte se na to, jak Jákob během svého setkání se 
Šeremem prokázal platnost této zásady.

Přečtěte si verš nebo verše z Jákoba 7:5–14, které jsou 
uvedeny v prvním sloupci tabulky níže, a jednotlivé 
odkazy na písma spojte s větou v druhém sloupci, jež 
nejlépe popisuje, jak se v daných verších Jákob spolehl 
na Pána. Písmeno, jímž je věta označena, si napište na 
řádek vedle odkazu na dotyčné verše z písem.

Jak se Jákob spoléhal na Pána

 1. ------- Jákob 7:5
 2. ------- Jákob 7:8
 3. ------- Jákob 7:10–11
 4. ------- Jákob 7:12
 5. ------- Jákob 7:13–14

a) Svědčil o písmech a o slo-
vech proroků.

b) Výsledek nechal na Bohu.
c) Spoléhal se na vedení a sílu 

od Ducha Svatého.
d) Pamatoval na zážitky z mi-

nulosti, které posílily jeho 
víru.

e) Podělil se o svědectví, které 
získal skrze Ducha Svatého.

Správnost svých odpovědí při tomto přiřazování vět 
k veršům si můžete překontrolovat pomocí klíče, který 
je uveden na konci této lekce.

Jak můžete posílit své svědectví tak, aby bylo ne- 
otřesitelné, i když to, v co věříte, je zpochybňováno 
či kritizováno? V Jákobovi 7:5 si povšimněte toho, že 
Jákob prokázal tuto pravdu: Nemůžeme být ve víře 
otřeseni, je-li naše svědectví založeno na zjevení 
a na skutečných duchovních zážitcích. Přemítejte 
o síle svého svědectví o Ježíši Kristu a o tom, jak ho 
můžete posílit.

Jákobova odpověď Šeremovi je pro nás příkladem, 
který můžeme následovat, když budeme odpovídat 
někomu, kdo naši víru zpochybňuje nebo kritizuje.

 2. Do studijního deníku si napište odpovědi na tři z níže 
uvedených otázek, což vám pomůže přemýšlet o tom, jak 

se Jákob spoléhal na Pána, a o tom, jak tytéž kroky pomohly nebo 
by mohly pomoci vám ve chvíli, kdy jiní lidé napadají vaši víru:
a) V Jákobovi 7:5 si povšimněte toho, že díky jeho předchozím 
duchovním zážitkům se jeho víra stala neotřesitelnou. Jaké zá-
žitky posílily vaši víru? Jak vám to, že si tyto zážitky pamatujete 
nebo že jste si je zaznamenali, může pomoci ve chvílích, kdy ně-
kdo vaši víru zpochybňuje nebo kritizuje?

b) V Jákobovi 7:8 Jákob prohlásil, že „Pán Bůh vlil Ducha svého 
do duše [jeho]“. Co je zapotřebí udělat pro to, aby se Duch vlil 
do vaší duše? Jak vám Duch Svatý pomáhá, když čelíte zpochyb-
ňování nebo kritizování své víry?
c) Jak vám může zvyk denně studovat písma a slova proroků 
posledních dnů pomoci v situacích, kdy druzí zpochybňují nebo 
kritizují vaši víru? (Viz Jákob 7:10–11.)
d) Kdy jste se podělili o svědectví s někým, kdo zpochybňoval 
nebo kritizoval vaši víru? (Viz Jákob 7:12.) Jak to dopadlo?
e) Jákob, spíše než aby se snažil dokázat pravdivost svého svě-
dectví, když se Šerem dožadoval znamení, ponechal výsledek 
v rukou Páně. (Viz Jákob 7:14.) Jak vám může pomoci vědět, že 
není nutné, abyste dokazovali pravdivost svého svědectví lidem, 
kteří napadají vaši víru?

Jákob 7:15–23
Šerem je udeřen, vyznává se Bohu a umírá, což vede 
k tomu, že se zástup Nefitů obrací k Pánu
Starší Robert D. Hales učil:

„Když neoplácíme – když nastavíme 
druhou tvář a ubráníme se pocitům hněvu 
– … jednáme jako Spasitel. Projevujeme 
Jeho lásku, což je jediná moc, která může 
přemoci protivníka a odpovědět těm, kteří 
nás obviňují, aniž bychom jim obviněním 

opláceli. Toto není slabost. Toto je odvaha křesťanů.

Během let poznáváme, že překážky naší víry nejsou ni-
čím novým, a asi se ani brzy nevytratí. Ale praví učedníci 
Kristovi vidí příležitosti uprostřed protivenství. …

… Pán naštěstí zná srdce těch, kteří nás obviňují, a ví, 
jak na jejich obvinění reagovat co nejúčinněji. Když 
praví učedníci usilují o vedení Ducha, obdrží inspiraci 
uzpůsobenou pro daný spor. A praví učedníci v každém 
sporu reagují způsobem, který přivolává Ducha Páně.“ 
(„Odvaha křesťanů – cena učednictví“, 72–73.)

Co podle vás znamená „[vidět] příležitosti uprostřed 
protivenství“?   
 

Reagujeme-li na ty, kteří napadají naši víru, způsobem, 
jenž přivolává Ducha Páně, může z toho vzejít něco 
pozitivního. Přečtěte si Jákoba 7:15–23 a vyhledejte 
pozitivní důsledek Jákobova setkání se Šeremem.

Jaký důkaz toho, že si Jákob přál, aby jeho zážitek se 
Šeremem pomohl druhým, nalézáte v Jákobovi 7:21–22?  
  
 

Jak podle Jákoba 7:23 nakonec Jákobovo setkání se 
Šeremem ovlivnilo zástup Nefitů?   
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 3. Jednou ze zásad, kterou nacházíme v Jákobově set-
kání se Šeremem, je ta, že když odpovídáme na otázky 

nebo reagujeme na kritiku své víry způsobem, který přivo-
lává Ducha, můžeme pomoci druhým obrátit se k Pánu. Do 
studijního deníku si napište odpovědi na tyto otázky ohledně této 
zásady:
a) Jak můžete díky poznání této zásady pomáhat druhým obrátit 
se k Pánu?
b) Jak se můžete snažit uplatňovat tuto zásadu?

Jákob 7:24–27
Jákob popisuje jednání Nefitů s Lamanity a svůj  
záznam končí
Přečtěte si Jákoba 7:24–27. V Jákobovi 7:25 si zvý-
razněte slova, která podporují Jákobovo poselství 
ohledně toho, že když čelíme těžkostem, je důležité 
spoléhat se na Pána.

 4. Do studijního deníku si napište odpověď na tuto 
otázku: Co konkrétního uděláte, abyste se připravili na si-

tuaci, kdy bude někdo napadat vaši víru?

Pokud si děláte starosti s tím, jak reagovat na konkrétní 
otázky či kritiku své víry, prostudujte si příručku Věrni 
víře: Slovník evangelia, proslov na generální konferenci 
„Odvaha křesťanů – cena učednictví“ od staršího Ro-
berta D. Halese (Liahona, listopad 2008, 72–75) a další 
zdroje, které jsou k dispozici na stránkách LDS.org 
a youth.lds.org.

 5. Do studijního deníku si pod dnešní látku napište toto:

Prostudoval(a) jsem si Jákoba 7 a dokončil(a) jsem tuto 
lekci (datum).

Další otázky, úvahy a postřehy, o které bych se rád(a) podělil(a) 
se svým učitelem:
Správné odpovědi týkající se přiřazování vět k veršům 
ze začátku této lekce: 1) d, 2) c, 3) a, 4) e, 5) b.
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ÚVOD KE  

knize Enosově
Proč studovat tuto knihu?
Kniha Enosova názorně dokládá, že Usmíření Ježíše 
Krista má moc očistit lidi od hříchu a uzdravit je. Než 
byly Enosovi odpuštěny hříchy, zápolil před Bohem 
v mocné modlitbě. Poté se modlil o duchovní blaho 
Nefitů a Lamanitů. Zbytek života strávil prací na jejich 
spasení. V průběhu studia knihy Enosovy můžete 
nalézt důležitá ponaučení ohledně modlitby, pokání 
a zjevení. Také se můžete dozvědět, že když jednotlivci 
obdrží požehnání plynoucí z Usmíření, budou mít 
touhu dělit se o tato požehnání s ostatními.

Kdo napsal tuto knihu?
Autorem této knihy je Enos, syn Jákobův a vnuk 
Lehiho a Sarie. Enos zaznamenal, že ho otec učil 
„podle výchovy a nabádání Páně“. (Enos 1:1.) Ke konci 
svého života napsal, že po všechny své dny oznamoval 
„slovo podle pravdy, která je v Kristu“. (Enos 1:26.) 
Před svou smrtí předal Enos malé desky Nefiovy svému 
synu Jaromovi. Enos v závěru záznamu uvedl, že se 
raduje ze dne, kdy povstane před svým Vykupitelem. 
Prohlásil: „Pak s potěšením uvidím jeho tvář a on 
mi řekne: Pojď ke mně, ty požehnaný, je pro tebe 
připraveno místo v příbytcích Otce mého.“ (Enos 1:27.)

Kdy a kde byla napsána?
Enos uzavřel svůj záznam konstatováním, že od 
doby, kdy Lehi opustil Jeruzalém, uplynulo 179 let. 
(Viz Enos 1:25.) Díky tomu lze jeho záznam datovat 
přibližně mezi rok 544 př. Kr. (kdy dokončil svůj 
záznam Jákob) a 420 př. Kr. Enos učinil tento 
záznam, když žil v zemi Nefi.

10. BLOK: 3. DEN

Enos
Úvod
Enos se poté, co přemýšlel o slovech svého otce, modlil 
a získal odpuštění hříchů. Poté se modlil o duchovní 
blaho Nefitů a Lamanitů a celý svůj život strávil prací 
na jejich spasení.

Enos 1:1–8
Enos se poté, co přemýšlí o slovech svého otce, modlí 
a získává odpuštění hříchů
Přečtěte si Enose 1:1, 3 a všimněte si toho, jaký vliv 
měl na Enose Jákob. I když byl Enos synem a vnukem 
proroků, měl přesto zapotřebí zažít sám pro sebe moc 
Usmíření Ježíše Krista.

Vzpomeňte si na nějakou situaci, kdy jste měli velký 
hlad. Zakroužkujte některá níže uvedená slova, jimiž 
byste popsali své pocity, když máte hlad:

prázdný

slabý

nespokojený

vyhladovělý

bolest

neklidný

chuť

V Enosovi 1:4 si zvýrazněte slova „duše má hladověla“. 
Co podle vás tato slova znamenají?   
 

Slova „duše má hladověla“ mohou označovat takové 
pocity jako duchovní prázdnotu či bolest nebo touhu 
po duchovním naplnění. Enos psal o situaci, kdy takový 
duchovní hlad zažil. Napsal, že mu slova jeho otce 
„pronikla hluboko do srdce“. (Enos 1:3.) Když o oněch 
slovech přemýšlel, pocítil touhu, která ho vedla k tomu, 
aby jednal s vírou. Jeho činy víry vnesly do jeho života 
změny a Pánova požehnání.
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 1. Začněte s řadou písemných úkolů, jež vám pomohou 
porozumět Enosově zkušenosti a vztáhnout ji na svůj ži-

vot – rozdělte si jednu stránku studijního deníku na šest částí 
a každou z nich si nadepište takto:

Po čem Enos toužil: Po čem toužím já:

Co Enos udělal: Co musím udělat já:

Co Enos zažil: Mé zážitky:

 2. Přečtěte si Enose 1:2–3 a v každém verši vyhledejte 
slova, která naznačují, co si Enos přál v životě získat. Tato 

slova si napište do části tabulky ve svém studijním deníku nade-
psané „Po čem Enos toužil“.

Enosova touha po odpuštění hříchů nám pomáhá 
porozumět tomu, co měl na mysli, když v Enosovi 1:4 
napsal: „Duše má hladověla.“ Kromě toho, že Enos 
prahnul po odpuštění, rovněž toužil po „věčném 
životě a … radosti svatých“. (Enos 1:3.) Chtěl pociťovat 
štěstí, které pramení ze způsobilosti přebývat s Pánem 
a s ostatními, již jsou spravedliví.

 3. Zamyslete se nad tím, zda máte podobné pocity du-
chovního hladu, jaké popsal Enos. Do části tabulky ve stu-

dijním deníku označené „Po čem toužím já“ si zapište některé 
duchovní tužby, po nichž ve svém životě prahnete.

Enosovy tužby ho dovedly k tomu, že použil víru 
a jednal. V Enosovi 1:2 najděte a označte slova, kterými 
Enos popsal své úsilí. Povšimněte si, že Enos nezápasil 
s  Bohem, ale před Bohem v modlitbě. Takový zápas ob-
náší myšlenkový a duchovní boj o to, abychom svému 
Nebeskému Otci dokázali upřímnost svých tužeb 
a svou ochotu činit pokání a provést ve svém životě 
nutné změny. V Enosovi 1:4 Enos zaznamenal některé 
podrobnosti, jež popisují jeho zápas.

 4.  Přečtěte si Enose 1:4 a označte, co Enos udělal, aby 
tím dokázal svou upřímnost ve snaze dosáhnout odpuš-

tění svých hříchů. To, co naleznete, si napište do tabulky v studij-
ním deníku pod nadpis „Co Enos udělal“.

Slova úpěnlivá prosba v Enosovi 1:4 znamenají prosit 
pokorně a s velikou touhou. Naše modlitby nemusí být 
tak dlouhé jako ta Enosova, ale musí být upřímné.

 5.  Do tabulky ve studijním deníku si pod nadpis „Co mu-
sím udělat já“ zapište své myšlenky ohledně toho, jak 

můžete Pánu prokázat svou upřímnost, když se modlíte a usilu-
jete o Jeho duchovní požehnání.

 6.  Enosovo věrné a upřímné úsilí vedlo v jeho životě 
k velkým požehnáním. Přečtěte si Enose 1:5–8 a označte, 

co Enos zažil. Zapište si to do studijního deníku do části tabulky 
nadepsané „Co Enos zažil“. Při čtení veršů 5 a 6 si povšimněte, 
jak Enos zjistil, že mu bylo odpuštěno. Hlas zmíněný ve verši 5 byl 
hlasem, který vstoupil do Enosovy mysli. (Viz Enos 1:10.)
V Enosovi 1:7–8 se učí, že když používáme víru 
v Ježíše Krista, mohou nám být odpuštěny hříchy 
a můžeme být uzdraveni. Naše tužby se zlepšit, 
upřímné modlitby a snaha činit pokání jsou způsoby, 
jimiž můžeme projevovat víru v Ježíše Krista.

President Dieter F. Uchtdorf z Prvního předsednictva 
vysvětlil, jak mohou být naše viny smazány, pokud 
projevujeme víru v Ježíše Krista a činíme pokání ze 
svých hříchů:

„Když jsme učinili opravdové pokání, 
Kristus z nás sejme břemeno viny našich 
hříchů. Můžeme sami za sebe vědět, že 
nám bylo odpuštěno a že jsme očištěni. 
Duch Svatý nám to dosvědčí, je totiž 
Posvětitelem. Žádné jiné svědectví 

o odpuštění nemůže být větší. …

[Pán] prohlásil: ‚Vizte, ten, kdo činil pokání z hříchů 
svých, tomu je odpuštěno, a já, Pán, již na ně nevzpo-
mínám.‘ (NaS 58:42.)

Satan se nás bude snažit přimět, abychom věřili, že naše 
hříchy nejsou odpuštěny, protože si na ně pamatujeme. 
Satan je lhář, snaží se zastřít naše vidění a svést nás ze 
stezky pokání a odpuštění. Bůh nám neslíbil, že si na 
své hříchy nebudeme pamatovat. Vzpomínka na ně nám 
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pomůže vyvarovat se příště stejných chyb. Zůstaneme-li 
ale věrní, tato vzpomínka bude časem ztišena. To bude 
součástí potřebného procesu uzdravení a posvěcení.“ 
(„Bod bezpečného návratu“, Liahona, květen 2007, 101.)

Abyste dokázali uplatnit slova presidenta Uchtdorfa, 
zamyslete se nad těmito otázkami: Kdy jste pocítili, 
že vám Pán odpustil hříchy? Jak jste poznali, že vám 
bylo odpuštěno? Pocítili jste v poslední době Pánovo 
odpuštění?

 7.  Po zvážení výše uvedených otázek si do tabulky ve svém 
studijním deníku pod nadpis „Moje zážitky“ zaznamenejte 

své zkušenosti s pocity odpuštění. Mohli byste si rovněž napsat, v co 
doufáte, že prožijete, budete-li používat víru v Ježíše Krista.

Enos 1:9–27
Enos se modlí za Nefity a Lamanity a pracuje s ostatními 
na jejich spasení

Toto schéma ilustruje Enosovu modlitbu. Nejprve se 
modlil za sebe a pak svou modlitbu rozšířil tak, aby za-
hrnovala i ostatní. Přečtěte si Enose 1:9–10 a v písmech 
si označte, za koho se Enos modlil při druhé modlitbě. 
Přečtěte si Enose 1:11–14 a označte si, za koho se Enos 
modlil při třetí modlitbě.

 8.  Do studijního deníku si odpovězte na tuto otázku: 
Vezmete-li v úvahu Enosův popis záměrů Lamanitů v Eno-

sovi 1:14, co vás zaujalo na jeho modlitbě za Lamanity?

Z Enosova příkladu se dozvídáme, že když zažíváme 
požehnání plynoucí z Usmíření Ježíše Krista, 
budeme usilovat o to, abychom pomohli získat 
spasení i ostatním. Abyste si tuto pravdu lépe zapa-
matovali, mohli byste si na okraj stránky v písmech 
napsat tato slova presidenta Howarda W. Huntera – 
ať již celá, nebo jejich část:

Já

?
?

„Kdykoli v životě zažíváme požehnání 
plynoucí Usmíření, nemůžeme nemít 
starost také o blaho svých bratří. …

Význačným ukazatelem osobního 
obrácení je touha sdílet evangelium 
s druhými.“ (The Teachings of Howard 

W. Hunter, ed. Clyde J. Williams [1997], 248–249.)

Přečtěte si Enose 1:19–20, 26 a označte si slova či 
části textu, které poukazují na upřímnost toho, co si 
Enos ohledně Nefitů a Lamanitů přál poté, co se za 
ně modlil.

Přečtěte si Enose 1:27 a vyhledejte důkaz o radosti, 
kterou Enos pocítil díky svému úsilí a díky ujištění 
o věčném životě, které obdržel.

 9.  Abyste dokázali lépe uplatnit to, čemu jste se v této 
lekci naučili, s modlitbou se rozhodněte pro jeden nebo 

více způsobů, jimiž můžete následovat Enosův příklad. Vyberte si 
jeden z níže uvedených výroků, doplňte ho a zapište si ho do stu-
dijního deníku:
a) Tak jako Enos mám i já touhu získat odpuštění hříchů. Ukážu 
Pánovi, že tato má touha je upřímná, tím, že …
b) Tak jako Enos toužím i já pomoci členům své rodiny a přátelům 
přijít k Ježíši Kristu. Osoba, které se budu snažit pomoci, je (jméno 
oné osoby). Této osobě se budu snažit pomoci tím, že …
c) Enos se modlil za Lamanity, kteří mohli být považováni za 
jeho nepřátele. Tak jako Enos chci i já projevovat Pánovu lásku 
těm, kteří se ke mně nechovají pěkně. Jedním ze způsobů, kterým 
to budu dělat, je …

Snažte se splnit to, co jste si do studijního deníku 
zapsali. Když budete používat víru v Usmíření Ježíše 
Krista a činit pokání, budete moci zažívat odpuštění, 
radost a vzrůstající touhu pomáhat druhým.

 10.  Do studijního deníku si pod dnešní látku napište toto:

Prostudoval(a) jsem si Enose 1 a dokončil(a) jsem tuto 
lekci (datum).

Další otázky, úvahy a postřehy, o které bych se rád(a) podělil(a) 
se svým učitelem:
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ÚVOD KE  

knize Jaromově
Proč studovat tuto knihu?
Při studiu knihy Jaromovy zjistíte, že Bůh dodržuje 
své sliby, že bude žehnat těm, kteří dodržují Jeho 
přikázání. Také se dozvíte o snaze nefitských králů, 
proroků, učitelů a kněží z doby Jaromovy pomáhat 
lidem činit pokání a vyvarovat se zničení.

Kdo napsal tuto knihu?
Tuto knihu napsal Jarom, syn Enose. Jarom, podobně 
jako jeho otec – a jako jeho dědeček Jákob a jeho 
pradědeček Lehi –, byl naplněn duchem proroctví 
a zjevení. (Viz Jarom 1:2.) Když svůj záznam dokončil, 
předal malé desky Nefiovy svému synu Omniovi.

Kdy a kde byla napsána?
Kniha Jaromova pokrývá zhruba 59 let, přibližně od 
roku 420 př. Kr. do roku 361 př. Kr. (Viz Enos 1:25; 
Jarom 1:13.) Byla napsána v zemi Nefi.

ÚVOD KE  

knize Omniově
Proč studovat tuto knihu?
Při studiu knihy Omniovy zjistíte, že Pán ochraňoval 
spravedlivé Nefity a dovedl je do země Zarahemla. 
(Viz Omni 1:7, 12–13.) Kniha Omniova rovněž zmiňuje 
další skupiny – Mulekity (neboli lid Zarahemlův) 
a Jaredity, které Pán dovedl do zaslíbené země.

Kdo napsal tuto knihu?
Knihu Omniovu napsalo pět různých mužů: Omni, 
Amaron, Chemiš, Abinadom a Amaleki. Omni byl syn 
Jaroma a prapravnuk Lehiho a Sarie. Sám sebe popsal 
jako zlovolného člověka, který „nezachovával … 
přikázání Páně“. (Omni 1:2.) Amaron (syn Omniův), 
Chemiš (bratr Amaronův) a Abinadom (syn Chemišův) 
přidali každý několik slov. Velkou část knihy Omniovy 
napsal Abinadomův syn Amaleki, který byl zároveň 
tím posledním, kdo psal na malé desky Nefiovy. Desky 
poté svěřil králi Beniaminovi.

Kdy a kde byla napsána?
Různí autoři knihy Omniovy psali zhruba mezi lety 
361 př. Kr. a 130 př. Kr. První čtyři autoři napsali své 
záznamy v zemi Nefi. Amaleki sepsal svůj záznam 
v zemi Zarahemla.
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10. BLOK: 4. DEN

Jarom a Omni
Úvod
Knihy Jarom a Omni obsahují závěrečné spisy z ma-
lých desek Nefiových. Jarom obdržel desky od svého 
otce Enose a zaznamenal těžkosti a požehnání Nefitů 
během zhruba 60 let. Poté desky předal svému synu 
Omniovi. Kniha Omniova obsahuje spisy pěti různých 
nefitských zapisovatelů a pokrývá zhruba 230 let.

Jarom 1:1–15; Omni 1:5–7
Jarom popisuje, jak se Nefitům daří, když dodržují 
přikázání Páně
V rámci přípravy ke studiu jedné důležité zásady, která 
je uvedena v Jaromovi a Omnim, si přečtěte tento 
zážitek, o nějž se podělil president Dieter F. Uchtdorf 
z Prvního předsednictva:

„Vzpomínám si, jak jsem se připravoval na výcvik stíha-
cího pilota. Značnou část našeho přípravného vojen-
ského výcviku tvořila fyzická zátěž. Dodnes si nejsem 
tak úplně jistý, proč bylo nekonečné běhání považo-
váno za tak důležitou součást pilotního výcviku. Přesto 
jsme však běhali a běhali a stále jen běhali.

Při běhání jsem si všiml něčeho, co mě, abych pravdu 
řekl, trápilo. Čas od času mě předbíhali vojáci, kteří kou-
řili, pili a dělali spoustu dalších věcí, které jsou v rozporu 
s evangeliem a zejména se Slovem moudrosti.

Pamatuji si, že jsem si říkal: ‚Tak počkat! Nemám snad 
já být schopen běžet a nebýt znaven?‘ Ale já jsem byl 
znaven, a předbíhali mě ti, kteří se rozhodně Slovem 
moudrosti neřídili. Přiznávám, že mě to tehdy trápilo. 
Říkal jsem si: ‚Tak platí to zaslíbení, nebo ne?‘“ („Po-
kračujte s trpělivostí“, Liahona, květen 2010, 58.)

Přemýšleli jste někdy nad tím, zda či jak Pán splní svůj 
slib, že vám požehná za to, že dodržujete Jeho přikázání?

Prorok Jarom, syn Enosův, vysvětlil, jak byl určitý slib, 
který Pán dal jeho předkům, potvrzen, či jak se proká-
zalo, že je pravdivý. Přečtěte si Jaroma 1:9 a označte si 
slib, který Pán svému lidu potvrdil.

 1.  Jarom ukázal, že když budeme poslušni přikázání 
Božích, bude se nám dařit. Prostudujte si jednotlivé 

níže uvedené odkazy na verše z písem, abyste se seznámili s pří-
klady této pravdy, a odpovězte si do studijního deníku na dopro-
vodné otázky:
a) Jarom 1:4–5, 8. Jaké příklady toho, jak byli Nefité poslušní 
a jak byli požehnáni, jsou zde uvedeny?

b) Jarom 1:7, 10–12. Jakou roli hráli proroci a ostatní vedoucí 
v tom, aby Nefitům pomohli být poslušnými a aby se jim dařilo?
c) Omni 1:5–7. Jak bylo Boží zaslíbení později potvrzeno ještě 
dalším způsobem?

Přečtěte si, čemu president Uchtdorf  
učil a o čem svědčil ohledně toho, když 
přemítal nad tím, zda Pán potvrdí 
zaslíbení, které dal ve Slovu moudrosti: 
„Odpověď nepřišla okamžitě. Časem 
jsem však pochopil, že Boží zaslíbení se 

nesplní pokaždé tak rychle nebo takovým způsobem, 
jak možná doufáme; splní se vždy v Jeho čase a Jeho 
způsobem. To, jaká časná požehnání přicházejí k těm, 
kteří jsou poslušni Slova moudrosti, jsem pochopil  
až po letech – na rozdíl od duchovních požehnání, 
která přicházejí okamžitě, jsme-li poslušni Božích 
zákonů. Když se ohlížím zpět, mohu s jistotou říci, že 
zaslíbení Páně, i když se třeba nevyplní vždy hned, jsou 
vždy spolehlivá.“ („Pokračujte s trpělivostí“, 58; 
kurzíva přidána.)

 2.  Do studijního deníku popište zážitek, kdy vám Pán po-
žehnal či způsobil, že se vám dařilo, díky tomu, že jste do-

držovali Jeho přikázání. O jaké svědectví o Pánovi a Jeho 
zaslíbeních se můžete podělit na základě vlastních zkušeností?

Omni 1:1–30
Pisatelé popisují nefitskou historii
Potomci Jaroma napsali knihu Omni, která pokrývá 
zhruba 230 let. Označte si jména různých mužů, kteří 
uchovávali malé desky po Jaromovi. Najdete je v Om-
nim 1:1, 4, 9, 10, 12 a 25.

Kniha Omniova popisuje několik důležitých událostí 
v historii Knihy Mormonovy. Možná si vzpomenete, 
že v Nefiově době Nefité opustili Lamanity a usadili 
se na místě, jež nazvali zemí Nefi. Toto stěhování je na 
mapce znázorněno šipkou od země prvního dědictví 
do země Nefi.

Přečtěte si Omniho 1:12–13 a zjistěte, jak se Nefité 
dostali do země Zarahemla. Mohli byste si v těchto 
verších podtrhnout všechny části textu, které nazna-
čují, že Nefité cestovali s Pánovým vedením a mocí. Na 
mapce je toto stěhování znázorněno šipkou od země 
Nefi k zemi Zarahemla.

Přečtěte si Omniho 1:14–19 a zaměřte se na podob-
nosti a na rozdíly mezi Nefity a lidmi, které objevili 
v zemi Zarahemla.

 3.  Do studijního deníku si napište odpovědi na tyto 
otázky:
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a) Jaký vliv mělo na lid Zarahemlův to, že neměli k dispozici 
písma?
b) Jak vám tato znalost pomáhá pociťovat větší vděčnost za 
písma a studovat je pilněji?

V knize Omniově jsou rovněž poprvé zmíněny dvě 
skupiny lidí, o nichž budete v Knize Mormonově číst 
později. Přečtěte si Omniho 1:20–22, abyste zjistili, kdo 
jednou z těchto skupin je, a vedle těchto veršů si do 
písem napište slovo Jaredité. Koriantumr byl jeden ze 
dvou posledních přeživších národa Jareditů; tím dru-
hým byl prorok Eter. O Jareditech se toho dozvíte více, 
až budete studovat knihu Eterovu.

Abyste zjistili, o koho se jednalo v případě poslední 
skupiny lidí zmiňované v Omnim, povšimněte si šipky 
na mapě, která vede od země Zarahemla téměř až 
k zemi Nefi a pak zpět k Zarahemle, a šipky od země 
Zarahemla, která se táhne až k zemi Nefi. Tyto šipky 

představují stěhování lidu Zenifova, jenž je zmíněn 
v Omnim 1:27–30. (Vedle těchto veršů byste si mohli 
napsat „lid Zenifův“.) O této skupině lidí se dozvíte 
více, až budete studovat knihu Mosiášovu.

Kniha Mormonova netvrdí, že obsahuje záznamy 
o všech národech, které kdy obývaly americký konti-
nent. Kromě Jareditů, lidu Zarahemlova a potomků 
Lehiových na americký kontinent přišli i další. Pre-
sident Anthony W. Ivins z Prvního předsednictva na 
dubnové generální konferenci v roce 1929 řekl: „Kniha 
Mormonova … nám neříká nic o tom, že by zde před 
[národy Knihy Mormonovy] nikdo jiný nebyl. Neříká 
nic o tom, že poté nepřišly další národy.“ (Conference 
Report, Apr. 1929, 15.)

V Omnim 1:23–24 si povšimněte, že poslední část této 
knihy byla napsána Amalekim. Žil za časů krále Benia-
mina po stěhování Nefitů do země Zarahemla. Přečtěte 
si Omniho 1:25–26 a označte si, k čemu nás Amaleki 
třikrát nabádá.

Povšimněte si, že každá 
ze tří výzev v Omnim 
1:25–26, abychom přišli 
ke Kristu, je následo-
vána slovem a, po němž 
přichází konkrétní pokyn, 
který nám pomáhá poro-
zumět tomu, jak máme 
ke Kristu přijít. Znovu 
se podívejte na Om-
niho 1:25–26 a označte 
si, k čemu nás Amaleki 
nabádá, abychom mohli 
přijít ke Kristu.

Měli byste najít tyto rady 
ohledně toho, jak přijít ke 
Kristu:

• Věřte
• Mějte podíl na Jeho spasení (přijměte požehnání ply-

noucí z Jeho usmíření)
• Obětujte Mu celou svou duši (dejte mu své srdce, své 

tužby a své nejlepší úsilí, aniž byste si cokoli pone-
chali)

• Postěte se a modlete
• Vytrvejte do konce

Na konci Omniho 1:26 dal Amaleki slib těm, kteří 
budou následovat jeho rady. Najděte ho a doplňte tuto 
zásadu: Když přijdeme ke Kristu a vytrváme do 
konce,   
 .

Pisatelé písem často zdů-
razňovali důležité pravdy 
opakováním. Když narazíte na 
opakující se slova, části textu 
a myšlenky, snažte se porozu-
mět tomu, proč je na ně kla-
den důraz a čemu Pán chce, 
abyste se z nich naučili.

Vyhledávejte 
v písmech opakující 
se slova, části 
textu a myšlenky

Přehled nefitského 
putování

země Pustota
(kde byly kosti Jareditů „rozptýleny 

v zemi severní“ [Omni 1:22])

země Zarahemla
(kde se Nefité  

spojili s Mulekity)

země Nefi
(vlast Nefitů poté, co se 
oddělili od Lamanitů)

země prvního dědictví
(místo, kde se původně usadila Lehi-

ova skupina; počáteční  
sídlo Lamanitů)

Západní 
moře

neúspěšný pokus 
o návrat do  
země Nefi

druhý pokus o 
návrat do země 
Nefi pod vede-

ním Zenifa
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 4.  Vyberte si jeden z výše uvedených pokynů, které jsou 
součástí rady, jak přijít ke Kristu, a do studijního deníku si 

napište minutu až dvě dlouhý proslov o tom, jak můžeme přijít ke 
Kristu prostřednictvím uplatňování dotyčné zásady, nebo si pro 
tento proslov navrhněte osnovu.

Mohli byste například napsat proslov o tom, jak nám mohou 
pomoci přijít ke Kristu půst a modlitba. Součástí vašeho proslovu 
by mohlo být: 1) citování Omniho 1:25–26 a vysvětlení zásady, 
kterou jste si vybrali, vlastními slovy; 2) další verše z písem, které 

tuto zásadu objasňují nebo jejímu významu přidávají ještě další 
rozměr; 3) zážitek z vašeho života, či ze života někoho, koho 
znáte, který k této zásadě udává příklad, a 4) vaše myšlenky, po-
city a svědectví.
Váš učitel by vás při příštím setkání mohl požádat, 
abyste se o svůj proslov podělili. Mohli byste se o svůj 
proslov podělit rovněž na rodinném domácím večeru 
nebo při jiné vhodné příležitosti.

 5.  Do studijního deníku si pod dnešní látku napište toto:

Prostudoval(a) jsem si Jaroma a Omniho a dokončil(a) 
jsem tuto lekci (datum).

Další otázky, úvahy a postřehy, o které bych se rád(a) podělil(a) 
se svým učitelem:
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ÚVOD KE  

Slovům Mormono-
vým
Proč studovat tuto knihu?
Studiem Slov Mormonových můžete prohloubit 
svou víru v to, že „Pán zná všechny věci“ (Slova 
Mormonova 1:7) a že vede své služebníky tak, aby 
naplňovali Jeho záměry. Z historického hlediska slouží 
tato kniha jako most mezi malými deskami Nefiovými 
(1. Nefi – Omni) a Mormonovým zkrácením velkých 
desek Nefiových (Mosiáš – 4. Nefi). Slova Mormonova 
vám mohou pomoci lépe porozumět tomu, které 
záznamy Mormon zkrátil, když sestavoval Knihu 
Mormonovu. Rovněž nás seznamují s vírou krále 
Beniamina a s tím, čeho dosáhl.

Kdo napsal tuto knihu?
Tuto knihu napsal Mormon. Byl to prorok 
a zapisovatel, který zkrátil a sestavil většinu 
Knihy Mormonovy. Kniha Mormonova je po 
něm pojmenována. Byl to také nefitský generál 
a spravedlivý otec. Jeho synem byl prorok Moroni.

Kdy a kde byla napsána?
Mormon napsal tuto knihu kolem roku 385 po Kr., 
poté, co byl „svědkem téměř úplného zničení svého 
lidu, Nefitů“. (Slova Mormonova 1:1.) Mormon 
nenapsal, kde se nacházel, když tuto knihu psal.

ÚVOD KE  

knize Mosiášově
Proč studovat tuto knihu?
Při studiu knihy Mosiášovy budete číst mocná 
svědectví týkající se poslání Ježíše Krista. Také se 
dozvíte něco o lidech, které Pán vysvobodil z poroby 
hříchu nebo z fyzického útlaku. Kromě toho uvidíte, 
jak spravedlivé úsilí jednotlivců, jako byli například 
král Beniamin, Abinadi nebo Alma, přineslo obrovská 
požehnání dalším lidem. A naopak také uvidíte, jak 
špatná rozhodnutí jednotlivců, jako byli Zenif a jeho 
syn, král Noé, vyvolala negativní důsledky pro ně 
samotné i pro jejich lid.

Kdo napsal tuto knihu?
Mormon sestavil a zkrátil záznamy několika dalších 
pisatelů, čímž vznikla kniha Mosiášova. Kniha je 
pojmenována po Mosiášovi, který byl synem krále 
Beniamina. Mosiáš byl prorok, vidoucí, zjevovatel 
a král, který vládl v Zarahemle zhruba v letech 
124–91 př. Kr. Byl pojmenován po svém dědečkovi 
Mosiášovi, který byl také králem Zarahemly. (Viz Omni 
1:12–13, 19.)

Mormon při sestavování knihy Mosiášovy čerpal 
z několika záznamů. Zkrátil záznam, který vedl Mosiáš 
na velkých deskách Nefiových a který podrobně 
zachycoval historii Nefitů v zemi Zarahemla, a citoval 
z něj. (Viz Mosiáš 1–7; 25–29.) Také čerpal ze záznamu 
Zenifa, který obsahoval historii Zenifova lidu od 
doby, kdy opustil Zarahemlu, do doby, než se vrátil. 
(Viz Mosiáš 7–22.) Kromě toho Mormon citoval 
ze spisů Almy, který zachoval slova Abinadiho (viz 
Mosiáš 17:4), a část z nich zkrátil; vedl i záznam svého 
vlastního lidu (viz Mosiáš 18; 23–24).

Kdy a kde byla napsána?
Původní záznamy použité jako zdroj pro knihu 
Mosiášovu byly napsány pravděpodobně mezi 
lety 200 př. Kr. a 91 př. Kr. Mormon tyto záznamy 
zkrátil někdy mezi lety 345 a 385 po Kr. Mormon 
nezaznamenal, kde se nacházel, když tuto knihu 
sestavoval.



103

11. BLOK: 1. DEN

Slova Mormonova– 
Mosiáš 2
Úvod
Slova Mormonova slouží jako most mezi malými 
deskami Nefiovými a Mormonovým zkrácením velkých 
desek Nefiových. Tato kniha, která byla napsána téměř 
400 let po narození Ježíše Krista, obsahuje krátké 
vysvětlení toho, co jsou to malé desky Nefiovy a proč 
měl Mormon dojem, že je zapotřebí je zahrnout mezi 
ostatní posvátné spisy. Slova Mormonova nám rovněž 
poskytují cenný náhled na to, proč měl král Beniamin 
tak velký vliv na svůj lid.

Malé desky Nefiovy se věnovaly zejména duchovním 
věcem a působení a učení proroků. Velké desky Nefiovy 
obsahovaly zejména světské dějiny lidu zaznamenané 
králi, počínaje Nefim. (Viz 1. Nefi 9:2–4.) Od časů 
Mosiáše se ale na velké desky zapisovaly i věci velkého 
duchovního významu.

Desky Mormonovy, neboli zlaté desky, jež byly pře-
dány Josephu Smithovi, obsahovaly Mormonovu zkrá-
cenou verzi velkých desek Nefiových spolu s mnoha 
poznámkami. Tyto zlaté desky rovněž obsahovaly 
pokračování dějin zapsané Mormonem a dodatky od 
jeho syna Moroniho.

Mosiáš 1 je záznamem učení krále Beniamina urče-
ného jeho synům. Učil je, že písma nám pomáhají 
pamatovat na Boha a dodržovat Jeho přikázání. Když 
král Beniamin pocítil, že se blíží konec jeho života, přál 
si ke svému lidu promluvit o své službě jako krále a vy-
bídnout je, aby byli poslušni Boha. Řeč krále Beniamina 
je zaznamenána v Mosiášovi 2–5 a popisuje Kristovo 
utrpení a Usmíření, roli spravedlnosti a milosrdenství 
a potřebu vzít na sebe prostřednictvím smlouvy jméno 
Kristovo. Král Beniamin v úvodu své řeči zaznamenané 
v Mosiášovi 2 zdůraznil, že je zapotřebí sloužit Bohu 
prostřednictvím služby druhým, a popsal šťastný stav 
těch, kteří dodržují přikázání.

1. Nefi  
až Omni

Malé desky

Slova Mormonova

Mosiáš  
až 4. Nefi

Velké desky

Slova Mormonova 1:1–11
Mormon učí, že Bůh zachoval různé záznamy pro  
moudrý záměr
Vzpomeňte si na nějakou situaci, kdy jste pociťovali 
nabádání Ducha, abyste něco udělali. Věděli jste, jak 
všechno dopadne, pokud tohoto nabádání uposlech-
nete? Co vám dodalo odhodlanost a důvěru nutnou 
k tomu, abyste podle tohoto nabádání jednali?

Bůh přikázal proroku Mormonovi, aby zkrátil záznamy 
svého lidu, které byly zapsány na deskách Nefiových. 
Kolem roku 385 po Kr., když chtěl předat zkrácené 
záznamy svému synu Moronimu, uposlechl nabádání, 
přestože netušil, jak to dopadne.

Když Mormon záznamy procházel, na něco narazil. 
Přečtěte si Slova Mormonova 1:3 a zjistěte, co objevil. 
(„Tyto desky“ značí malé desky Nefiovy, které obsaho-
valy 1. Nefiho až Omniho.) Přečtěte si Slova Mormo-
nova 1:4–6 a zvažte možnost si v písmech označit, proč 
byl Mormon potěšen, když zjistil, co na těchto malých 
deskách je.

Přečtěte si Slova Mormonova 1:7 a zjistěte, proč Mor-
mon tyto malé desky zahrnul do své zkrácené verze 
desek Nefiových. V písmech byste si mohli označit tuto 
zásadu: „Pán zná všechny věci.“ Když porozumíte 
a uvěříte této pravdě, budete moci rozvíjet víru nutnou 
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k tomu, abyste byli poslušni nabádání Ducha Svatého, 
jichž se vám dostane.

Pán přikázal Nefimu, aby vyrobil malé desky a zapsal 
na ně posvátné záležitosti svého lidu. (Viz 1. Nefi 9:3.) 
V oné době Nefi prohlásil: „Pán mi přikázal, abych 
zhotovil tyto desky pro moudrý záměr v něm, kterýžto 
záměr já neznám.“ (1. Nefi 9:5.)

Tento záměr byl objasněn o staletí později, v roce 1828, 
kdy Prorok Joseph Smith začal zlaté desky překládat. 
Nejprve přeložil 116 stran rukopisu z Mormonova 
zkrácení velkých desek Nefiových a tyto stránky se 
ztratily nebo byly odcizeny, když Joseph dovolil Mar-
tinu Harrisovi, aby si je vzal. Pán Josephovi řekl, že 
ztracenou část nemá překládat znovu, protože zlí lidé 
měli v úmyslu na ztracených stranách pozměnit slova, 
a tím zpochybnit pravost Knihy Mormonovy. Pán mu 
přikázal, aby přeložil dějiny na malých deskách, které 
pojednávaly o tomtéž období. Tyto dějiny se ve větší 
míře zaměřovaly na posvátné záležitosti. (Viz NaS 
10:10, 41–43; viz také 1. Nefi 9:3–4.)

Tato zkušenost je významným důkazem toho, že Pán 
ví o všech věcech, které se mají stát. Věděl, že bude 
zapotřebí dějin na malých deskách, a tak inspiroval 
Mormona, aby desky přidal ke své zkrácené verzi.

Jak vám znalost této pravdy může pomáhat ve chvílích, 
kdy se vám dostává nabádání od Ducha?

 1. Ve studijním deníku popište situaci, kdy jste vy nebo 
někdo, koho znáte, jednali podle nabádání Ducha, přes-

tože jste mu možná zprvu nerozuměli. Pište o tom, jak byste se 
podle vás mohli lépe připravit na to, abyste rozpoznali Pánova 
nabádání a reagovali na ně. Pamatujte na to, že budete-li věrni 
nabádáním Ducha Páně, Pán ve vás bude působit, „[abyste činili] 
podle vůle jeho“. (Slova Mormonova 1:7.)

Slova Mormonova 1:12–18
Král Beniamin poráží Lamanity a vládne ve spravedlivosti
Král Beniamin byl spravedlivým králem, který čelil 
během své vlády mnoha překážkám, včetně války 
s Lamanity a nesvárů ohledně nauky mezi svým lidem. 
Král Beniamin vedl armádu Nefitů „v síle Páně“ proti 
jejich nepřátelům a nakonec zjednal v zemi mír. (Viz 
Slova Mormonova 1:13–14.) S pomocí mnoha „svatých 
mužů“ se snažil kárat falešné proroky a falešné učitele, 
kteří mezi lidem působili nesváry, čímž rovněž zjednal 
mír, jenž pochází ze spravedlivosti. (Viz Slova Mormo-
nova 1:15–18.)

Přečtěte si Slova Mormonova 1:12–18 a doplňte na volné 
řádky níže čísla veršů, které nejlépe učí těmto pravdám:

• Pán povolává proroky, kteří navzdory překážkám 
dokáží vést lid k pokoji. --------------------

• Dosáhnout pokoje můžeme tak, že budeme následo-
vat inspirované vedení proroků. --------------------

• V síle Páně můžeme překonat jakékoli problémy. 
--------------------
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Mosiáš 1:1–18
Král Beniamin učí své syny významu písem
Představte si, jaký by byl váš život, kdybyste nikdy 
neměli písma, která byste mohli číst, studovat a učit 
se z nich.

Král Beniamin učil své syny, jak by vypadal jejich život, 
kdyby nikdy neměli písma. Jak je zaznamenáno v Mo-
siášovi 1:3–5, použil třikrát obměnu slovního spojení 
„kdyby nebylo těchto věcí [písem]“, aby svým synům 
pomohl pochopit, jak jsou písma důležitá.

 2. Při čtení Mosiáše 1:1–8 vyhledejte požehnání, o která 
by Nefité přišli, kdyby neměli písma. Porovnejte to, co jste 

se dozvěděli, s Omnim 1:17–18. Do studijního deníku si napište 
tři nebo čtyři věty, jimiž byste doplnili tuto větu: Kdybych 
neměl(a) písma, …

Do písem k Mosiášovi 1:1–8 si můžete napsat tuto 
zásadu: Bádání v písmech nám pomáhá poznávat 
a dodržovat přikázání Boží.

Král Beniamin učil svůj lid, jak je důležité být věrný 
přikázáním, a vysvětlil, co potká ty, kteří se stanou zlo-
volnými poté, co byli „vysoce [oblíbeným lidem] Páně“. 
(Mosiáš 1:13.) Přečtěte si Mosiáše 1:13–17 a srovnejte 
Mosiáše 1:13 s Almou 24:30. Pak vyhledejte alespoň 
pět následků, které potkají ty, kdo se odvrátí od Pána. 
Tyto následky byste si ve svých písmech mohli označit 
nebo očíslovat.

Mosiáš 2:1–41
Nefité se shromažďují, aby si vyslechli slova krále 
Beniamina
Přečtěte si Mosiáše 2:1–9 a napište odpovědi na tyto 
otázky:

• Kdo se shromáždil?   
 

• Kde se shromáždili?   
 

• Co bylo učiněno pro to, aby onen velký zástup slyšel 
slova krále Beniamina?   
 

Přečtěte si Mosiáše 2:11–15, abyste lépe porozuměli 
povaze krále Beniamina, a vyhledejte slova, z nichž je 
zřejmé, že se král Beniamin zaměřoval spíše na spra-
vedlivost a službu než na postavení a uznání.

Pak přemýšlejte o těchto slovech presi-
denta Howarda W. Huntera: „Nezaobí-
rejte se příliš svým postavením. Vybavujete 
si radu Spasitele, která se týkala těch, kdo 
vyhledávají ‚šéfovská křesla‘ nebo 

‚nejhořejší pokoje‘? ‚Kdo z vás největší jest, buď 
služebníkem vaším.‘ (Mat. 23:6, 11.) Je důležité získat 
určité uznání. Ale soustředit bychom se měli na 
spravedlivost, nikoli na uznání; na službu, nikoli na 
postavení.“ („To the Women of the Church“, Ensign, 
Nov. 1992, 96.)

Prostudujte si Mosiáše 2:16–17 a označte si tuto zásadu 
týkající se služby, které se můžeme naučit od krále 
Beniamina: Když sloužíme svým bližním, sloužíme 
Bohu. (Mosiáš 2:17 je verš z mistrovství v písmu. Mohli 
byste si ho označit nějakým jednoznačným způsobem, 
abyste ho v budoucnu našli.)

Vzpomeňte si na situaci, kdy někdo požehnal váš život 
tím, že vám sloužil. Jak jste projevili (či jak byste mohli 
projevit) svou vděčnost Bohu za člověka, který ve spra-
vedlivosti sloužil vám i Bohu? Jak jste mu projevili svůj 
vděk?

Poté, co král Beniamin učil svůj lid, že je potřeba sloužit 
druhým, učil o tom, že nám Bůh žehná mnoha způ-
soby, a o tom, že je potřeba, abychom Mu byli vděční.

 3. Při studiu Mosiáše 2:19–24, 34 přemýšlejte o tom, 
kolika různými způsoby vám Bůh žehná. Přemýšlejte 

o tom, jak Mu můžete projevovat vděčnost. Pak si ve studijním 
deníku odpovězte na tyto otázky:
a) Proč král Beniamin řekl o sobě, o svém lidu i o nás, že jsme 
„neprospěšnými služebníky“?
b) Proč je důležité, abychom pamatovali na to, že jsme Božími 
dlužníky?

Slova krále Beniamina nás učí, že když se cítíme být 
zadluženi Bohu, chceme sloužit druhým a naše 
vděčnost se prohlubuje.
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V Mosiášovi 2:34 král Beniamin učil, že máme Bohu 
„dávat“ vše, co máme a co jsme. Přemítejte o tom, jak 
byste mohli Bohu dávat vše, co máte a co jste. Pamatujte 
na to, že když dodržujete Boží přikázání a snažíte se 
upřímně sloužit druhým, Bůh vám za to žehná.

Poslední verše v Mosiášovi 2 obsahují důležité varování, 
které král Beniamin udělil svému lidu. Už jste se někdy 
setkali se značkou, která vám sdělovala, že si máte dát 
na něco pozor? (Například se značkou, která varuje 
před dráty vysokého napětí, padajícími kameny nebo 
divokou zvěří.) Přečtěte si Mosiáše 2:32–33, 36–38, 
abyste zjistili, před čím král Beniamin varoval svůj lid. 
(Slovo běda ve verši 33 znamená „utrpení a neštěstí“.) 
Napište větu, která bude popisovat, co se stane těm, 
kteří jsou „v otevřené vzpouře proti Bohu“ (verš 37) 
nebo úmyslně porušují přikázání Boží.   
 

Přečtěte si tento citát: „Někteří lidé vědomě porušují 
Boží přikázání a plánují si, že pokání učiní později, na-
příklad předtím, než půjdou do chrámu nebo na misii. 
Takovýto úmyslný hřích je výsměchem Spasitelovu 
Usmíření.“ (Pro posílení mládeže [brožurka, 2012], 28.)

Starší David A. Bednar z Kvora Dvanácti apoštolů 
mluvil o tom, jak je důležité rozpoznat okamžik, kdy se 
možná vzdalujeme od Ducha:

„Máme se … snažit rozpoznávat, kdy se 
‚[vzdalujeme] od Ducha Páně. …‘ (Mosiáš 
2:36.) …

Měřítko je jasné. Pokud nás něco, o čem 
přemýšlíme, co vidíme, slyšíme nebo dě-

láme, vzdaluje od Ducha Svatého, máme přestat o tom 
přemýšlet, dívat se na to, poslouchat to nebo to dělat. 
Pokud nás například něco, co nás má pobavit, odcizuje 
Svatému Duchu, pak tento typ zábavy není pro nás 
rozhodně vhodný. Vzhledem k tomu, že Duch nemůže 
strpět to, co je vulgární, hrubé nebo nemorální, je zcela 
zřejmé, že tyto věci pro nás nejsou vhodné. Duchu 
Páně se totiž vzdalujeme, když se zapojujeme do 
činností, o nichž víme, že bychom se jim měli vyhýbat, 
a proto tyto věci zcela určitě nejsou pro nás.“ („Aby-
chom mohli vždy míti Jeho Ducha, aby byl s námi“, 
Liahona, květen 2006, 30.)

Přemítejte o tom, co lidé ztrácejí (někdy dokonce, aniž by 
si to uvědomovali), když se vzdalují od Ducha. Přečtěte si 
Mosiáše 2:40–41 a zjistěte, co si král Beniamin přál, aby-
chom zvážili, a na co si přál, abychom se rozpomenuli.

 4. Ve studijním deníku proveďte tyto činnosti:
a) Zaznamenejte si některé zážitky, které vás naučily, že 

pokud jste poslušni Pána, budete požehnáni jak časně, tak du-
chovně.
b) Vyberte jednu oblast svého života, v níž byste chtěli být po-
slušnější Božích přikázání. Zapište si cíl týkající se toho, abyste 
se v této oblasti zlepšili.

Mistrovství v písmu – Mosiáš 2:17
Přečtěte si Matouše 22:36–40; 25:40; a Mosiáše 2:17. 
Vytvořte si seznam, řetězec nebo seskupení těchto 
veršů z písem tak, že si k nim napíšete křížové odkazy. 
Tato metoda studia písem vám pomůže ujasnit si vý-
znam a prohloubit porozumění textu.

Vysvětlete souvislosti mezi pasážemi, které jste takto 
propojili.   
 

Přemítejte o těchto otázkách:

• Kdy jste pociťovali, že sloužíte Bohu tím, že jste slou-
žili někomu jinému?

• Co konkrétního můžete udělat pro někoho ze svého 
okolí, co by udělal i Spasitel, kdyby zde byl?

 5. Poté, co jste se učili Mosiáše 2:17 nazpaměť, si jej na-
pište zpaměti do studijního deníku.

 6. Do studijního deníku si pod dnešní látku napište toto:

Prostudoval(a) jsem si Slova Mormonova–Mosiáše 2 
a dokončil(a) jsem tuto lekci (datum).

Další otázky, úvahy a postřehy, o které bych se rád(a) podělil(a) 
se svým učitelem:

11. BLOK: 2. DEN

Mosiáš 3
Úvod
Když král Beniamin pokračoval v kázání svému lidu, 
sdělil mu, že k němu promluvil anděl o působení Ježíše 
Krista. Král Beniamin vydal svědectví, že skrze víru 
v Ježíše Krista a skrze pokání mohou ti, kteří zhřešili, 
získat spasení. Rovněž učil, že jednotlivec může skrze 
Usmíření Ježíše Krista překonat přirozeného člověka 
tím, že se poddá nutkáním Svatého Ducha.
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Mosiáš 3:1–10
Král Beniamin promlouvá slova anděla ohledně Usmíření

Při studiu Mosiáše 3 pátrejte po zdroji „[radostných 
zvěstí] veliké radosti“. (Mosiáš 3:3.)

Přečtěte si Mosiáše 3:1–5 a vyhledejte, co anděl řekl 
králi Beniaminovi. Anděl prohlásil, že lid krále Benia-
mina má důvod se radovat a být naplněn radostí.

Co v andělově poselství mohlo Nefity naplnit radostí?  
  
 

Přečtěte si Mosiáše 3:5–10 a označte si slova, která se 
týkají Spasitele a Jeho poslání, jež vám pomohou více 
si vážit Spasitelovy služby ve smrtelnosti.

 1. Vyberte dvě slovní spojení, která jste si označili, a na-
pište si do studijního deníku, jak vám pomáhají lépe poro-

zumět Spasitelovu poslání a více si ho vážit.

V Mosiášovi 3:5–10 se učí mnoha naukám a zásadám. 
Jednou z nejdůležitějších je tato: Ježíš Kristus trpěl, 
abychom mohli být zachráněni neboli spaseni 
z hříchů. Tuto nauku byste si mohli zapsat do svých 
písem k Mosiášovi 3:7–9.

Po přečtení Mosiáše 3:7–9 si přečtěte Lukáše 22:44 
a Nauku a smlouvy 19:16–18. Jaké další postřehy nám 
nabízí Mosiáš 3? Jak nám Mosiáš 3 pomáhá uvědomit 
si, co se Spasiteli stalo?

Přečtěte si tato slova staršího Jamese E. Talmage 
z Kvora Dvanácti apoštolů o Spasitelově utrpení v za-
hradě getsemanské:

„Kristova agónie v zahradě je pro omeze-
nou mysl nepochopitelná, ať již jde o její 
sílu, či příčinu. … Zápolil a sténal pod 
břemenem, které by si žádná jiná bytost, 
která kdy žila na zemi, nedokázala ani 

Nakreslete, kolik vody byste nalili do skle-
nice, kdybyste ji chtěli jen ochutnat.

Nakreslete, kolik vody byste nalili do skle-
nice, kdybyste chtěli uhasit žízeň.

Nakreslete, kolik vody byste nalili do skle-
nice, kdybyste věděli, že voda představuje 

štěstí.

představit. To, co způsobilo, že trpěl takovými mukami, 
až Mu krev tekla z každého póru, nebyla jen fyzická 
bolest, ani jen duševní bolest; ale byla to duchovní 
agónie duše, kterou byl schopen prožívat pouze Bůh. 
… V oné hodině úzkosti Kristus poznal a překonal 
veškeré hrůzy, které na Něj Satan – ‚kníže světa tohoto‘ 
[Jan 14:30] – dokázal uvalit. …

Spasitel nějakým způsobem, faktickým a strašlivě 
skutečným, ačkoli pro člověka nepochopitelným, vzal 
na sebe břímě hříchů lidstva od Adama až do konce 
světa.“ (Jesus the Christ, 3rd ed. [1916], 613.)

 2. Do studijního deníku si napište nějaký zážitek, díky 
němuž jste si uvědomili, že Ježíš Kristus je Spasitel. Jak 

vám vzpomínka na tento zážitek přináší do života více radosti?

Mosiáš 3:11–27
Král Beniamin popisuje, 
jak překonat přirozeného 
člověka
Král Beniamin dál učil 
svůj lid a vysvětlil, jak 
Usmíření žehná dětem 
Božím. Rovněž učil tomu, 
jak můžeme překonat 
přirozeného člověka 
a stát se skrze Spasitelovo 
Usmíření Svatými.

Abyste lépe porozuměli 
tomu, jak Usmíření 
žehná dětem Božím, pře-
čtěte si tyto verše z písem a popište skupinu lidí, o níž 
verše svědčí, že bude skrze Usmíření Ježíše Krista 
požehnána:

• Mosiáš 3:11   
 

• Mosiáš 3:16   
 

Je důležité vědět, že ačkoli Ježíš Kristus usmířil hří-
chy těch, kteří evangelium neznají (těch, kteří zemřeli 
v nevědomosti), přesto musí tito lidé v duchovním světě 
činit pokání a projevit v Něj víru, aby mohli být spaseni. 
(Viz NaS 131:6; 138:31–34.) Pán rovněž zjevil, že děti se 
v očích Božích rodí nevinné a že Satan nemá žádnou 
moc je pokoušet. Dokud malé děti nenabudou v osmi 
letech zodpovědnosti, jsou spaseny skrze Usmíření 
Ježíše Krista, aniž by potřebovaly činit pokání nebo být 
pokřtěny. (Viz Moroni 8:8–15; NaS 29:46–47; 137:10.)

Musíme jednat podle znalostí, které o evangeliu Ježíše 
Krista máme. Přečtěte si Mosiáše 3:12–13 a podtrhněte 
si slova, která učí, že když budeme uplatňovat víru 

Když přemítáte o duchovních 
zážitcích, které jste měli, Duch 
Svatý vám znovu vydává svě-
dectví o pravdách, jimž jste 
se naučili. Když si tyto zážitky 
zaznamenáváte do deníku, 
ukazuje to Pánu to, že si pře-
jete pamatovat na Jeho ruku 
ve svém životě, a pomáhá 
vám to se na tyto zážitky 
rozpomenout.

Vybavování si zážitků
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v Ježíše Krista a činit pokání, můžeme být spaseni 
z hříchů a pociťovat radost.

Vzpomeňte si na obrázek šálku, který byl naplněn 
„štěstím“. Vzpomeňte si na slova anděla, který ozna-
moval, že radost pramení z porozumění Spasitelovu 
poslání a Usmíření. (Viz Mosiáš 3:4–5.) Přečtěte si 
Mosiáše 3:24–27, abyste porozuměli opaku této před-
stavy. Podtrhněte si, co budou ti, kteří se rozhodnou, že 
nebudou činit pokání, v soudný den pít.

Co se stane s těmi, kteří se rozhodnou, že nebudou 
používat víru v Ježíše Krista a nebudou činit pokání?  
  
 

Poté, co král Beniamin učil svůj lid o Spasitelově Usmí-
ření a o tom, že je potřeba činit pokání a věřit v Něj, 
učil je i tomu, jak mají odložit hříšnou část své povahy 
a stát se skrze Usmíření Svatými.

Přečtěte si Mosiáše 3:19 a zaměřte se na slova, jimž 
nerozumíte. Mohlo by být užitečné si do písem vedle to-
hoto verše napsat tři definice. „Přirozený člověk“ je ten, 
kdo se rozhodl, že se nechá ovlivňovat vášněmi, přáními, 

chutěmi a tělesnými smysly namísto pobízením Svatého 
Ducha. „Podrobiti se“ znamená někomu nebo něčemu 
se podvolit. „Nutkání“ jsou vemlouvavé nebo příjemné 
výzvy. Mosiáš 3:19 je verš z mistrovství v písmu. Mohli 
byste si ho označit nějakým jednoznačným způsobem, 
abyste ho v budoucnu našli.

 3. Do studijního deníku si napište nadpis „Odložit přiro-
zeného člověka“. Pod něj si vypište, co podle Mosiáše 

3:19 musíme dělat, abychom přemohli „přirozeného člověka“. 
Zakroužkujte jeden z kroků, na kterém podle vás máte v sou-
časné době nejvíce zapotřebí pracovat. Naplánujte si,  
jak tento krok budete uplatňovat.

Jedna ze zásad v Mosiášovi 3:19 učí tomu, že pokud 
se poddáme nutkáním Svatého Ducha, budeme moci 
skrze Kristovo Usmíření překonat přirozeného člověka.

Vlastními slovy vysvětlete, co to znamená poddat se 
„nutkáním Svatého Ducha“.   
 

Přečtěte si tato slova staršího Neala A. Maxwella 
z Kvora Dvanácti apoštolů o tom, jak odložit přiroze-
ného člověka: „Osobní spravedlivost, uctívání, modlitba 
a studium písem jsou velmi důležité pro ‚[odložení] 
přirozeného člověka‘ (Mosiáš 3:19).“ („Přitažlivosti 
a vábení světa“, Liahona, leden 2001, 44.)

 4. Do studijního deníku si napište odpověď na tuto 
otázku: Jak se v životě snažíte poddávat se nutkáním Sva-

tého Ducha?

 5. Co můžete udělat pro to, abyste se v životě více pod-
dávali „nutkáním Svatého Ducha“? Do studijního deníku 

si zapište cíl, který vám pomůže se v této oblasti tento týden 
zlepšit. Mohli byste zvážit, zda zapracovat na jedné z vlastností, 
které nám pomáhají stát se jako dítě a jež jsou uvedeny v Mosiá-
šovi 3:19 – například stát se poddajnějšími, mírnějšími, pokorněj-
šími, trpělivějšími, plnými lásky, ochotnějšími podrobit se všemu, 
co Pán považuje „za vhodné na [nás] vložiti“.

 6. Do studijního deníku si vypište některé překážky, na 
něž v životě narážíte a které vám brání v tom, abyste se 

poddávali nutkáním Ducha.

Mistrovství v písmu – Mosiáš 3:19
 7. Mohli byste si Mosiáše 3:19 třikrát přečíst, abyste si 
ho zapamatovali nebo se ho naučili nazpaměť. Opakování 

vám pomůže osvojit si obsah verše. Poté si do studijního deníku 
zkuste napsat tak velkou část verše nebo myšlenek v něm obsaže-
ných, kolik jen zvládnete, aniž byste nahlédli do písem. Zkuste si 
verš nahlas opakovat při různých příležitostech, například při 
chůzi, cvičení nebo než půjdete spát. Pokud to budete dělat něko-
lik dní za sebou, mohlo by vám to pomoci naučit se nazpaměť dů-
ležitým zásadám, které tento verš obsahuje, a pamatovat na ně.

 8. Do studijního deníku si pod dnešní látku napište toto:
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Prostudoval(a) jsem si Mosiáše 3 a dokončil(a) jsem tuto lekci 
(datum).

Další otázky, úvahy a postřehy, o které bych se rád(a) podělil(a) 
se svým učitelem:

11. BLOK: 3. DEN

Mosiáš 4
Úvod
Učení krále Beniamina mělo významný vliv na ty, kteří 
si jej vyslechli. Tito lidé uplatnili víru v Usmíření, činili 
pokání a získali odpuštění hříchů. Král Beniamin je pak 
učil, co musí dělat pro to, aby si toto odpuštění hříchů 
udrželi. Řekl, že jsme jako žebráci, neboť pokud jde 
o spasení, jsme zcela závislí na Bohu. Král Beniamin 
upozorňoval na to, že musíme stále bdít nad svými 
myšlenkami, skutky i jednáním.

Mosiáš 4:1–8
Zástup je přemožen Duchem a dostává se mu odpuštění 
hříchů
Představte si, že by se vás někdo z vašich přátel zeptal: 
Jak poznám, že mi byl odpuštěn určitý hřích? Jak byste 
mu odpověděli?

Prostudujte si Mosiáše 4:1–3 a hledejte myšlenky, které 
by vám pomohly odpovědět na otázku vašeho přítele. 
Napište, jak byste mohli odpovědět:   
 

Jednou ze zásad, kterým tyto verše učí, je tato: Když 
používáme víru v Ježíše Krista a opravdově činíme 
pokání, obdržíme odpuštění hříchů. Takové pokání 
je důležitým faktorem, máme-li dosáhnout radosti 
a klidného svědomí.

Za normálních okolností platí, že když nám někdo 
položí otázku, chceme mu na ni dát odpověď. Tento-
krát, když přemýšlíte o tom, jak zodpovědět otázku 
svého přítele, zvažte, jak by bylo možné na tuto otázku 
odpovědět jinou otázkou. Přemýšlejte o Mosiášovi 
4:1–3 a o těchto slovech staršího F. Burtona Howarda, 
emeritního člena Sedmdesáti: „Když učiníte úplné 
pokání, pocítíte vnitřní klid. Nějakým způsobem si uvě-
domujete, že je vám odpuštěno, protože břímě, které 
jste takovou dobu nesli, tam najednou není. Je pryč a vy 
víte, že je pryč.“ („Repentance“, Ensign, May 1983, 59.)

Přemýšlejte o tom, na co byste se svého přítele mohli 
zeptat, abyste mu pomohli zjistit, jak můžeme poznat, 
zda nám bylo odpuštěno.

Když budete přemýšlet o tom, jakou otázku položit, 
mohlo by být užitečné porozumět dvěma slovním 
spojením z Mosiáše 4:1–3. Spatřit sám sebe ve svém 
vlastním „tělesném stavu“ znamená, že jsme si vědomi 
svého padlého neboli pozemského stavu. Pokud na 
sebe nahlížíme jako na něco, co je „dokonce méně 
nežli prach země“, znamená to, že prach země je po-
slušný přikázání Božích (viz Helaman 12:7–8), ale děti 
Boží Jeho přikázání vždy poslušny nejsou.

Zodpovědět otázku vašeho přítele otázkou můžete na-
příklad takto: Máš klidné svědomí, když myslíš na to, že 
jsi učinil pokání ze svého hříchu? Jsi naplněn radostí?

 1. Do studijního deníku si napište odpovědi na tyto 
otázky:

a) Lidu krále Beniamina bylo odpuštěno pro „nesmírnou víru, 
kterou měli v Ježíše Krista“. (Mosiáš 4:3.) Jakými skutky popsa-
nými v Mosiášovi 4:1–2 svou víru projevili? Jaké postoje a pocity, 
které by se podobaly těm, jež prožíval Mosiášův lid, byste měli 
mít?
b) Jak můžete uplatnit víru v Ježíše Krista, když usilujete o od-
puštění hříchů?

Poté, co byl král Beniamin svědkem kajícného postoje 
svého lidu, poučil je o tom, co musí činit, aby získali 
spasení. Při čtení Mosiáše 4:4–8 vyhledejte, co musíme 
udělat, abychom byli spaseni.

Vysvětlete nebo uveďte příklady, jak se snažíte činit to, 
o čem hovořil král Beniamin:

„[Vložte] důvěru svou v Pána“:   
 

„[Buďte pilní] v zachovávání přikázání jeho“:   
 

„[Vytrvejte] ve víře až do konce života svého“:   
 

Mosiáš 4:9–30
Král Beniamin učí, jak si udržet odpuštění hříchů
Poté, co Nefité obdrželi odpuštění hříchů, je král Benia-
min učil tomu, jak si mohou onen čistý a neposkvrněný 
stav udržet (neboli uchovat). V Mosiášovi 4:9–11, 26, 
28, 30 vyhledejte, v co musíme věřit a co musíme dělat, 
abychom si udrželi odpuštění hříchů. To, co zjistíte, si 
zaznamenejte do této tabulky:
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Jak si udržet odpuštění hříchů

Věřit Dělat

Král Beniamin učil svůj lid mnoha věcem, jak je to 
zaznamenáno v Mosiášovi 4:9–30, ale jednou z nejdů-
ležitějších zásad, kterým učil, je tato: Pokud se poko-
říme před Bohem a budeme se ze všech sil snažit 
rozvíjet křesťanské vlastnosti, můžeme si udržet 
odpuštění hříchů.

 2. Král Beniamin učil, že musíme „[věřit] v Boha“ (Mo-
siáš 4:9) a vždy pamatovat „na velikost Boží“ (Mosiáš 

4:11). Ve studijním deníku popište zážitky, ať již své vlastní, nebo 
někoho, koho znáte, které vám pomohly uvědomit si, že Bůh je 
skutečný, že je mocný a že vás miluje. Proč si myslíte, že je důle-
žité rozumět Boží moci, dobrotivosti a lásce a pamatovat na ně? 
Jak to ovlivňuje váš život, když si tyto věci připomínáte?

Král Beniamin hovořil o činech lidí, kteří se snaží udr-
žet si odpuštění hříchů. Prostudujte si Mosiáše 4:12–16, 
abyste zjistili, o kterých takových činech král Beniamin 
hovořil. 

 3. Do studijního de-
níku si napište, jak 

činy, o nichž hovořil král Be-
niamin, prokazují, že má člo-
věk snahu udržet si 
odpuštění hříchů. Můžete 
jmenovat několik dalších 
činů, které by ukázaly, že se 
člověk snaží udržet si odpuš-
tění hříchů? Napište jeden 
nebo dva příklady, jak jste 
pomohli lidem v nouzi.

Král Beniamin každého 
z nás přirovnal k že-
brákovi, protože jsme 
na Bohu zcela závislí ve 
všem, co máme. Toto 
podobenství nám může 
pomoci více si vážit 
požehnání, jichž se nám 
od Pána dostává. Pře-
čtěte si Mosiáše 4:19–21 
a zjistěte, v jakém smyslu 
je v očích Božích každý 
z nás jako žebrák.

Přemýšlejte o své závislosti na Bohu. Za jaké požeh-
nání byste mohli Nebeskému Otci poděkovat v tento 
okamžik?

Poté, co král Beniamin učil, že neustále potřebujeme 
Boží pomoc, požádal nás, abychom přemýšleli o tom, 
jak se máme chovat k těm, kteří nás prosí o pomoc. 
Prostudujte si Mosiáše 4:26–27 a zjistěte, jak se máme 
chovat k lidem v nouzi.

 4. Do studijního deníku si zaznamenejte odpověď na 
tuto otázku: Jak vám pamatování na učení krále Benia-

mina v Mosiášovi 4 může pomoci mít větší soucit s těmi, kteří se 
ocitli v duchovní nebo časné nouzi?

 5. Přemítejte chvíli nad verši z písem, které jste dnes 
studovali. Pocítili jste na základě toho, co jste se dozvě-

děli z učení krále Beniamina, vnuknutí od Ducha Svatého 
ohledně toho, co máte udělat? Toto vnuknutí si zapište do stu-
dijního deníku.
Pamatujte na to, že Pán vás hluboce miluje. Když činíte 
pokání z jakýchkoli přestupků a snažíte se ze všech sil 
následovat příklad Spasitele, můžete si udržet odpuš-
tění hříchů.

Mistrovství v písmu – Mosiáš 4:30
Nahlas si přečtěte Mosiáše 4:30. Jak spolu souvisejí 
vaše myšlenky, slova a skutky?

President Ezra Taft Benson popsal tuto souvislost: 
„Mějte čisté myšlenky. Ti, kteří mají čisté myšlenky, 
nedělají nečisté skutky. Před Bohem nejste zodpovědni 
pouze za své skutky, ale také za to, že budete ovládat 
své myšlenky. … Stále platí ono staré pořekadlo, že 
zasejete myšlenky a sklidíte skutky, zasejete skutky 
a sklidíte návyky, zasejete návyky a sklidíte charakter 
a váš charakter určuje vaše věčné určení. ‚Jak člověk 
smýšlí, takový je.‘ (Viz Přísl. 23:7.)“ (Conference Re-
port, Oct. 1964, 60.)

Myšlenky

Slova

Skutky

Starší Richard G. Scott z Kvora 
Dvanácti apoštolů nás po-
vzbudil k tomu, abychom si 
zapisovali vnuknutí, která 
dostáváme: „Zapisujte si 
na bezpečné místo důležité 
poznatky, které od Ducha 
získáváte. Zjistíte, že když si 
drahocenné dojmy zapíšete, 
často přijdou další. Poznání, 
které získáte, budete mít také 
k dispozici celý svůj život. 
Vždy, ve dne či v noci, ať již 
budete kdekoli, ať budete dě-
lat cokoli, snažte se rozpoznat 
vedení Ducha a reagovat na 
něj.“ („To Acquire Knowledge 
and the Strength to Use It Wi-
sely“, Ensign, June 2002, 32.)

Zapisujte si vnuknutí, 
která dostáváte
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 6. Když se budete učit ovládat své myšlenky, budete sklí-
zet požehnání díky tomu, že budete ve svých slovech a či-

nech více takoví, jako je Kristus. Do studijního deníku si zapište 
jeden nebo více příkladů, jak můžete ovládat své myšlenky a udr-
žovat je ve stavu, v němž by se podobaly těm Kristovým.

 7. Do studijního deníku si pod dnešní látku napište toto:

Prostudoval(a) jsem si Mosiáše 4 a dokončil(a) jsem tuto 
lekci (datum).

Další otázky, úvahy a postřehy, o které bych se rád(a) podělil(a) 
se svým učitelem:

11. BLOK: 4. DEN

Mosiáš 5–6
Úvod
Mosiáš 5 uzavírá řeč krále Beniamina k jeho lidu, 
která začala v Mosiášovi 2. Protože lidé věřili slo-
vům krále Beniamina, prožili mocnou změnu srdce. 
Vstoupili do smlouvy s Bohem a vzali na sebe jméno 
Ježíše Krista. Jak je zaznamenáno v Mosiášovi 6, král 
Beniamin předal vládu nad královstvím svému synu 
Mosiášovi a ten následoval příklad svého otce a vládl 
ve spravedlivosti.

Mosiáš 5:1–4
Lid krále Beniamina zažívá mocnou změnu
Přemýšlejte nad těmito otázkami: Přáli jste si někdy, 
abyste na sobě mohli něco změnit? Co jste pro to 
udělali?

Starší David A. Bednar z Kvora Dvanácti apoštolů 
hovořil o potřebě každého z nás zažít v životě mocnou 
změnu: „Podstatou evangelia Ježíše Krista je vskutku 
zásadní a trvalá změna našeho charakteru, která je 
možná díky tomu, že se spoléháme na ‚zásluhy a milo-
srdenství a milost Svatého Mesiáše‘. (2. Nefi 2:8.) Když 
se rozhodujeme následovat Mistra, rozhodujeme se, že 
se necháme změnit – že se duchovně znovuzrodíme.“ 
(„Musíte se znovuzroditi“, Liahona, květen 2007, 20.)

Do písem vedle Mosiáše 5:2 byste si mohli zapsat tuto 
zásadu: „Když se rozhodujeme následovat Mistra, 
rozhodujeme se, že se necháme změnit.“

Jak se podle vás rozhodujeme, že se změníme, když se 
rozhodujeme následovat Ježíše Krista?   
 

Znovu si přečtěte shrnutí kapitol Mosiáš 3 a Mosiáš 4, 
abyste si připomněli, na co hlavně se král Beniamin 

ve své řeči soustředil. V závěru kázání se král Benia-
min svého lidu zeptal, zda věří slovům, kterým je učil 
o Usmíření Ježíše Krista. (Viz Mosiáš 5:1.) Přečtěte 
si Mosiáše 5:2–4 a zjistěte, co se v srdci lidí změnilo 
poté, co si vyslechli slova svého krále. Při čtení bude 
užitečné vědět, že „sklon“ (Mosiáš 5:2) se vztahuje 
k tomu, jaké má jednotlivec postoje, touhy nebo jaký 
má temperament.

Přečtěte si tato slova staršího Davida 
A. Bednara: „Evangelium Ježíše Krista 
v sobě zahrnuje více než jen vyvarování se 
hříchu a špatných vlivů v našem životě, 
jejich překonání a očištění se od nich, 
nezbytně také vyžaduje, abychom konali 

dobro, byli dobrými a zlepšovali se. … Smluvní zodpo-
vědností, kterou jsme přijali, je mít srdce změněno 
Svatým Duchem tak, že ‚již nemáme sklonu činiti zlo, 
ale neustále činiti dobro‘ (Mosiáš 5:2), tak jako lid krále 
Beniamina. Tato mocná změna není jen výsledkem 
pilnější práce nebo osvojením si větší individuální 
disciplíny. Je to spíše důsledek zásadní změny našich 
tužeb, motivů a povahy umožněné Usmířením Krista 
Pána. Naším duchovním záměrem je překonat jak 
hřích, tak touhu hřešit.“ („Čisté ruce a čisté srdce“, 
Liahona, listopad 2007, 81–82.)

 1. Do studijního deníku si napište odpovědi na tyto 
otázky:

a) Co podle vás znamená zažít „mocnou změnu“ v srdci? (Mo-
siáš 5:2.)
b) Proč je zapotřebí, když se rozhodneme následovat Ježíše 
Krista, abychom změnili nejen své chování, ale i sklony?
c) Proč je podle vás Usmíření Ježíše Krista nezbytné k tomu, 
abychom se uvnitř mohli změnit?

Prostudujte si Mosiáše 5:2, 4 a zjistěte, co lidé udělali 
pro to, aby se v nich mohla odehrát mocná změna 
srdce. To, co udělali, byste si mohli označit v písmech. 
Vzpomeňte si na to, že slova krále Beniamina se týkala 
moci Usmíření Ježíše Krista a že lid měl v tato slova 
velkou víru.

Jednou ze zásad, kterým se z těchto veršů učíme, je 
tato: Když používáme víru v Ježíše Krista a při-
jmeme Svatého Ducha, můžeme prožít mocnou 
změnu srdce.

 2. Do studijního deníku si na základě toho, co jste nastu-
dovali v Mosiášovi 5:1–4, a na základě výše zmíněné zá-

sady napište, co můžete dělat pro to, abyste ve větší míře 
projevovali víru ve Spasitele. Co konkrétně můžete počínaje dneš-
kem udělat, abyste projevovali více víry, a tím napomohli tomu, 
abyste v životě prožili mocnou změnu srdce a tuto změnu si 
uchovali?
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Mosiáš 5:5–15
Lid krále Beniamina vstupuje do smlouvy s Bohem a je mu 
dáno nové jméno
Poté, co lid krále Beniamina prožil mocnou změnu 
srdce, zatoužil vstoupit do smlouvy s Pánem. V Mosiá-
šovi 5:5 vyhledejte slova, která poukazují na to, s jakou 
oddaností lidé krále Beniamina přistupovali k uzavření 
a dodržování této smlouvy.

Když uzavíráme smlouvu s Bohem, On určuje její pod-
mínky a my s nimi souhlasíme. Bůh nám potom za naši 
poslušnost slibuje určitá požehnání. (Viz NaS 82:10.) 
Uzavírání smluv je jedním ze způsobů, jak dáváme 
Pánu najevo, že naše touha Mu sloužit je upřímná.

 3. Do studijního deníku si napište odpovědi na tyto 
otázky:

a) Která slova v Mosiášovi 5:5 vám připomínají sliby, které ob-
novujeme pokaždé, když přijímáme svátost?
b) V jakém smyslu vám uzavírání a dodržování smluv pomáhá 
udržovat si mocnou „změnu srdce“?

Vraťte se k Mosiášovi 1:11–12. Jedním z důvodů, proč 
král Beniamin svůj lid svolal, byla skutečnost, že jim 
chtěl dát jméno. Přečtěte si Mosiáše 5:6–7 a označte 
si jméno, které král Beniamin dal svému lidu poté, co 
uzavřeli smlouvu s Pánem.

Tyto verše učí této zásadě: Skrze posvátné smlouvy 
na sebe bereme jméno Ježíše Krista. Přečtěte si Mo-
siáše 5:8–14 a zjistěte, proč je nutné, abychom na sebe 
vzali jméno Ježíše Krista.

Jaká požehnání plynou z toho, když máme jméno 
Ježíše Krista zapsáno v srdci?   
 

Co může způsobit, že ono jméno bude „vymazáno“, ať 
již z vašeho srdce, či ze srdce někoho jiného?   
 

Přečtěte si Mosiáše 5:15 a vyhledejte zaslíbení, jež Pán 
dává těm, kteří dodržují své smlouvy.

 4. Do studijního deníku si zapište, co pociťujete, když 
myslíte na to, že máte v srdci zapsáno jméno Ježíše Krista. 

Napište jeden nebo více důvodů, proč si přejete toto jméno pone-
chat a nikdy o něj nepřijít.

Mosiáš 6:1–7
Mosiáš začíná vládnout jako král
Přečtěte si Mosiáše 6:3 a zjistěte, co král Beniamin udě-
lal, než zástup lidí rozpustil.

Co král Beniamin udělal, aby svému lidu pomohl pa-
matovat na smlouvy, které uzavřeli?   
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 5. Do studijního deníku si napište, jak vám vedoucí kněž-
ství a učitelé pomáhají dodržovat smlouvy.

Král Beniamin zemřel tři roky poté, co pronesl svou řeč. 
Přečtěte si Mosiáše 6:6–7 a vyhledejte, jak král Mosiáš 
následoval příklad svého otce jako spravedlivého vůdce.

 6. Do studijního deníku si pod dnešní látku napište toto:

Prostudoval(a) jsem si Mosiáše 5–6 a dokončil(a) jsem 
tuto lekci (datum).

Další otázky, úvahy a postřehy, o které bych se rád(a) podělil(a) 
se svým učitelem:

12. BLOK: 1. DEN

Mosiáš 7–8
Úvod
Král Mosiáš byl synem krále Beniamina, který byl 
synem prvního Mosiáše, o němž se zmiňuje Kniha 
Mormonova. Asi 80 let předtím, než se Mosiáš stal 
králem, odvedl muž jménem Zenif skupinu Nefitů ze 
Zarahemly, aby se vrátili do země Nefi a usadili se tam. 
(Viz Omni 1:27–30.) Kapitola Mosiáš 7 vysvětluje, že 
král Mosiáš pověřil silného a mocného muže jménem 
Ammon (viz Mosiáš 7:3), aby spolu s malou skupinou 
mužů odešli do země Nefi (které se někdy říká země 
Lehi-Nefi) a zjistili, jaký osud stihl Zenifovu skupinu. 
Ammon objevil potomky Zenifova lidu, které nyní 
vedl Zenifův vnuk Limhi. Ammonův příchod přinesl 
Limhimu a jeho lidu naději, neboť se kvůli svým nepra-
vostem ocitli v porobě Lamanitů. Ještě předtím sku-
pina Limhiho lidí, která se pokoušela najít Zarahemlu 
a požádat o pomoc, našla 24 zlatých desek s rytinami. 
Když se Limhi zeptal Ammona, zda by rytiny dokázal 
přeložit, Ammon mu vysvětlil, že tyto dávné záznamy 
by mohl přeložit vidoucí, jako je král Mosiáš.

Přehled Mosiáše 7–24
Přáli jste si být někdy osvobozeni od špatných pocitů, 
z nepříjemné situace, z obtížných nebo skličujících 
okolností nebo od viny pramenící z hříchu? Ze zku-
šeností lidí, o nichž budete číst v Mosiášovi 7–24, se 
můžete o vysvobození něco dozvědět – kde ho hledat, 
jak ho přivolat, a dokonce jak na něj čekat. Hledejte 
způsoby, jak byste mohli tyto příběhy Zenifova lidu 

a jejich potomků vztáhnout na vlastní život, včetně 
touhy po vysvobození z něčeho, co vás tíží.

Než začnete studovat Mosiáše 7, bude užitečné 
seznámit se s různými záznamy o putování v Mosiá-
šovi 7–24. Následující činnost vám poskytne přehled 
o těchto putováních, ke kterým došlo během období 
asi 80 let (200 př. Kr. až 120 př. Kr.). Údaje v zabar-
vených oddílech tabulky vysvětlují, co se stalo mezi 
jednotlivými putováními.

Putování Kdo kam putoval

1 Zenif a další Nefité putovali ze Zarahemly do 
země Nefi, kterou obývali Lamanité. Tito Nefité 
mezi sebou bojovali a ti, kteří přežili, se vrátili do 
Zarahemly. (Viz Omni 1:27–28; Mosiáš 9:1–2.)

2 Zenif a ostatní opustili Zarahemlu a usídlili se 
v zemi Nefi. (Viz Omni 1:29–30; Mosiáš 9:3–7.)

Po Zenifově smrti vládl ve zlovolnosti jeho syn Noé. Pán poslal 
proroka Abinadiho, aby varoval druhé, aby činili pokání. Alma, 
jeden z kněží krále Noéma, uposlechl Abinadiova poselství 
a učil o něm ostatní. (Viz Mosiáš 11–18.)

3 Alma utekl k vodám Mormonu a později odvedl 
skupinu věřících do země Helam. (Viz Mosiáš 
18:4–5, 32–35; 23:1–5, 19–20.)

Lamanité napadli Noémův lid v zemi Nefi. Noé byl později 
zabit a vlády se ujal jeho syn Limhi. Limhiův lid byl v područí 
Lamanitů. (Viz Mosiáš 19–20.)

4 Limhi vyslal skupinu Nefitů, aby našli Zarahemlu. 
Poté, co se tato skupina ztratila v pustině, 
objevila pozůstatky zničeného národa a záznam 
napsaný na 24 zlatých deskách. (Viz Mosiáš 
8:7–9; 21:25–27.)

5 Ammon spolu s 15 dalšími putovali ze Zarahemly, 
aby nalezli ty, kteří se vrátili do země Nefi. (Viz 
Mosiáš 7:1–6; 21:22–24.)

6 Limhi a jeho lid unikli Lamanitům a Ammon 
a jeho bratří je odvedli do Zarahemly. (Viz Mosiáš 
22:10–13.)

Když Limhiův lid uprchl, Lamanité za nimi vyslali vojsko. Toto 
vojsko bloudilo v pustině, když objevilo Almu a jeho lid v zemi 
Helam. Lamanité je zajali. Almův lid se modlil o pomoc, aby 
mohl utéci. (Viz Mosiáš 22–24.)

7 Pán vysvobodil Almu a jeho lid a vedl je do 
Zarahemly. (Viz Mosiáš 24:20–25.)

Do každého kruhu na mapce vepište číslo odpovídají-
cího putování:
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Mosiáš 7:1–8:4
Ammon nachází zemi Nefi (Lehi-Nefi) a král Limhi popisuje, 
jak se jeho lid dostal do poroby
V Mosiášovi 7 Ammon spolu s 15 dalšími silnými muži 
putuje ze Zarahemly, aby zjistil, co se stalo s lidmi, které 
před 80 lety odvedl Zenif do země Nefi. (Viz Mosiáš 7:2; 
viz také putování č. 5 na mapce.) Po příchodu do země 
Nefi byl Ammon spolu se třemi svými bratřími zajat 
a uvržen do vězení. (Viz Mosiáš 7:6–11.) Po dvou dnech 
byli z vězení vyvedeni a vyslýcháni králem Limhim, což 
byl Zenifův vnuk. Přečtěte si Mosiáše 7:12–15, abyste 
zjistili, jak Ammon vysvětlil svou přítomnost v zemi 
Nefi a jak na to Limhi zareagoval.

Všimněte si, že poznámka pod čarou b u Mosiáše 7:14 
odkazuje na Mosiáše 21:25–26. Přečtěte si tyto verše, 
abyste lépe porozuměli tomu, proč byl Limhi „nesmírně 
rád“, když se dozvěděl, odkud Ammon přišel.

Na základě toho, co jste se dozvěděli v Mosiášovi 
21:25–26, stručně vysvětlete, proč Limhiho tolik potě-
šilo, když se dozvěděl, že Ammon je ze Zarahemly: 
   
 

Poznámky pod čarou obsahují 
užitečné odkazy na jiné verše 
z písem a spřízněná témata 
v rejstříku a v Průvodci k pís-
mům. Používání poznámek 
vám může pomoci lépe po-
rozumět naukám a zásadám, 
dějovým liniím a složitým slo-
vům a pojmům. Když budete 
číst zadané pasáže z písem, 
zkuste si prostudovat po-
známky pod čarou k několika 
veršům nebo k některé ka-
pitole. Poznámky pod čarou, 
které budou obzvláště uži-
tečné, byste si mohli označit.

Používání poznámek 
pod čarou

Země Zarahemla

Země Nefi 
(Lehi-Nefi)

Dvacet čtyři zlatých 
desek (kniha Eterova)

Země Helam

Vody Mormonu

Pozůstatky národa Jareditů 
(Není známo, jak daleko na sever od  

země Zarahemla se země Jareditů nacházela.)

Skupina, kterou Limhi 
vyslal vyhledat pomoc, 
nalezla pozůstatky jare-
ditského národa. Mylně 
se domnívali, že se jedná 
o Zarahemlu a že tamní 
Nefité byli zničeni. (Viz 
putování č. 4 na mapce.) 
O národu Jareditů se více 
dozvíte v knize Eterově.

Král Limhi shromáždil 
svůj lid, aby mu před-
stavil Ammona. Limhi 
k svému lidu promluvil 
o tom, že jsou v porobě 
Lamanitů, a vyjádřil 
naději, že je Bůh brzy 
vysvobodí. (Viz Mo-
siáš 7:17–19.) Přečtěte 
si Mosiáše 7:20, 24–26 
a označte si důvody, proč 
byl Limhiův lid uveden 
do poroby. (Prorok zmiňovaný v Mosiášovi 7:26 je 
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Abinadi, kterého lidé upálili během vlády zlovolného 
krále Noéma, ještě než do země přišel Ammon.)

V Mosiášovi 7:24 byste si mohli označit slova „veliké 
jsou důvody, jež máme k truchlení“, což vám pomůže 
pamatovat na to, že nepravost nebo hřích mají určité 
následky. V tomto případě byli během útoku Lama-
nitů mnozí zabiti a lid byl uveden do poroby. Truchlit 
znamená pociťovat smutek nebo lítost. Přemítejte  
na okamžik o tom, zda jste někdy truchlili „kvůli 
nepravosti“.

Přestože je lepší nehřešit, když se ze svých chyb poučíte, 
když se budete obracet k Bohu s žádostí o pomoc a bu-
dete činit pokání, přivede vás to k Němu blíž. Přečtěte 
si Mosiáše 7:29–32 a vyhledejte další důkazy toho, že 
Limhi rozuměl souvislosti mezi nepravostmi svého 
lidu a zármutkem, který prožívali. („Sklízeti plevy“ ve 
verši 30 znamená získávat něco bezcenného; „sklízeti 
východní vítr“ ve verši 31 znamená být zničen.)

 1. Do studijního deníku si napište odpovědi na tyto 
otázky:

a) V jakém smyslu mohou být následky hříchu v našem životě 
užitečné? Jak se můžeme poučit a dotyčný hřích neopakovat?
b) Proč je důležité uvědomit si a připustit, jak závažné naše hří-
chy jsou? Proč je důležité pociťovat kvůli hříchům zármutek po-
dle Boha? (Viz 2. Korintským 7:10; zármutek podle Boha 
znamená, že si hluboce uvědomujeme, že jsme svými skutky ublí-
žili Otci v nebi.) Proč je důležité neodkládat uvědomění si hříchů 
a pociťování zármutku kvůli nim?

Poté, co Limhi svým lidem objasnil závažnost jejich 
hříchů, vyzval je, aby učinili určité věci. V Mosiášovi 
7:33 si označte, k čemu Limhi svůj lid vyzval.

Ze zkušenosti Limhiho lidu se dozvídáme, že když si 
své nepravosti uvědomíme a pociťujeme kvůli nim 
zármutek podle Boha, může nás to vést k tomu, aby-
chom se obrátili k Pánu a hledali u Něj vysvobození.

Představte si, že některý z vašich přátel nebo členů 
rodiny pociťuje výčitky svědomí kvůli svým hříchům 

a upřímně touží činit pokání a obrátit se k Pánu, ale 
neví přesně, jak by to měl udělat. Projděte si Mosiáše 
7:33 a zopakujte si slova, která nás učí, jak se máme 
opravdově „[obrátit] k Pánu“.

 2. Do studijního deníku napište tomuto příteli nebo čle-
novi rodiny dopis, v němž mu vysvětlíte, jak se obrátit 

k Pánu. Podělte se o ona tři slovní spojení, která jste našli v Mosi-
ášovi 7:33, a vysvětlete jejich význam buď 1) vlastními slovy, 
nebo 2) pomocí příkladu toho, jaké skutky či postoje lze vysledo-
vat v životě někoho, kdo se snaží ono slovní spojení uplatňovat.

Přemýšlejte o tom, zda existují hříchy, z nichž jste neuči-
nili pokání, které mohou u vás nebo u těch, které máte 
rádi, vyvolávat zármutek a lítost. Starší Richard G. Scott 
z Kvora Dvanácti apoštolů nám dal tuto radu ohledně 
zahájení procesu pokání: „Hloubejte a přemítejte, 
abyste zjistili, jak závažný váš přestupek podle Pánovy 
definice je. To vyvolá ozdravující lítost a výčitky svědomí. 
Také to vyvolá upřímnou touhu po změně a ochotu 
podvolit se každému požadavku pro získání odpuš-
tění.“ („Finding Forgiveness“, Ensign, May 1995, 76.)

Mosiáš 8:5–21
Ammon se dozvídá o 24 deskách Jareditů a vypráví 
Limhimu o vidoucím, který je dokáže přeložit
Podle putování č. 4 na mapce na začátku této lekce 
si připomeňte, že lidé, kteří se snažili najít cestu do 
Zarahemly, objevili pozůstatky národa, který byl celý 
zničen. Rovněž nalezli 24 zlatých desek, které při-
nesli zpátky Limhimu. (Viz Mosiáš 8:5–9.) Limhi se 
zeptal Ammona, zda ví o někom, kdo by byl schopen 
desky přeložit. (Viz Mosiáš 8:12.) Ammon vysvětlil, že 
některým jedincům může být moc překládat dána od 
Boha. Přečtěte si Mosiáše 8:13 a označte si, jak Ammon 
nazýval ty, jimž byla dána tato schopnost.

Ammon vysvětlil, že Mosiáš, nefitský král v Zarahemle, 
je vidoucí. Projděte si Mosiáše 8:16–18 a označte si 
schopnosti, jež jsou, kromě moci překládat, vidoucímu 
navíc dány.

Tyto verše nás učí, že Pán dává lidem proroky, vi-
doucí a zjevovatele, aby jim byli k užitku. V dnešní 
době je každý člen Prvního předsednictva a Kvora Dva-
nácti apoštolů prorokem, vidoucím a zjevovatelem.

Starší Neil L. Andersen z Kvora Dvanácti apoštolů učil: 
„Těchto 15 mužů, kterým vyjadřujeme podporu jako 
prorokům, vidoucím a zjevovatelům, má božskou moc 
vidět to, co [druzí] někdy [nevidí].“ („Dejte si pozor na 
zlo skryté za úsměvem“, Liahona, květen 2005, 47.)

 3. Do studijního deníku si napište odpovědi na tyto 
otázky:
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a) Proč je podle vás moudré naslouchat těm, kteří vidí věci, jež 
vy nevidíte?
b) Jak vám pomáhá, když nasloucháte novodobým prorokům, vi-
doucím a zjevovatelům?
c) Jak například se můžete dozvědět, čemu učí novodobí pro-
roci, vidoucí a zjevovatelé?

 4. Do studijního deníku si pod dnešní látku napište toto:

Prostudoval(a) jsem si Mosiáše 7–8 a dokončil(a) jsem 
tuto lekci (datum).

Další otázky, úvahy a postřehy, o které bych se rád(a) podělil(a) 
se svým učitelem:

12. BLOK: 2. DEN

Mosiáš 9–10
Úvod
Za vlády krále Beniamina odvedl Zenif skupinu Nefitů 
ze Zarahemly, aby se usadili mezi Lamanity v zemi 
Nefi. Král Lamanitů jim dovolil zůstat, protože se chys-
tal uvést Zenifův lid do poroby. Falešné tradice Lama-
nitů a jejich nenávist k Nefitům vedly nakonec k válce. 
Když se Lamanité snažili Zenifův lid uvést do zajetí, 

obrátil se tento lid k Pánu, který je posílil a pomohl jim 
vyhnat Lamanity ze země.

Mosiáš 9:1–13
Zenif odvádí skupinu Nefitů, aby se navrátili do země Nefi
Měli jste někdy nějaké hodně velké přání? Dnes se 
dozvíte o jednom muži, který si něco moc přál, a o tom, 
jaké následky mělo to, když podle tohoto přání jednal.

Podívejte se na mapu zachycující putování v minulé 
lekci. Vzpomínáte si, jak Ammon při svém putování na-
lezl Limhiho a jeho lid? Otevřete si v písmech Mosiáše 
7–8 a podívejte se na údaje o datu událostí z těchto 
kapitol (naleznete je na spodním okraji stránky nebo 
v záhlaví kapitoly). Porovnejte ho s datem uvedeným 
u Mosiáše 9:1. O kolik let nazpátek se vracíme mezi 
8. kapitolou Mosiáše a 9. kapitolou Mosiáše?

Přečtěte si Mormonovu 
předmluvu k Zenifovu 
záznamu, která se na-
chází hned před 9. kapi-
tolou Mosiáše.

Zenif, Limhiho dědeček, 
vedl skupinu Nefitů, aby 
se vrátili do země Nefi. 
Přál si něco tak moc, že 
možná nezvážil, k čemu 
jeho přání povedou. Pře-
čtěte si v Mosiášovi 9:1–4 
o tom, co Zenif udělal, 
aby získal to, co si přál. (Být „přehorlivý“ znamená příliš 
po něčem dychtit nebo mít o něco nadměrný zájem.)

Zenifova přehorlivost vedla k tomu, že ho král Lama-
nitů oklamal. O následcích Zenifovy přehorlivosti se 
dočtete v Mosiášovi 9:5–7, 10.

 1. Do studijního deníku si zapište odpovědi na tyto 
otázky:

a) Co si Zenif neuvědomil kvůli své přehorlivé touze získat zemi 
Nefi?
b) Jaké jsou novodobé příklady toho, co se někteří mladí lidé 
možná přehorlivě snaží získat?
c) Jaká nebezpečí podle vás spočívají v tom, když jsme při rozho-
dování v životě pomalí v tom, abychom pamatovali na Pána?

Po 12 letech se Zenifovu lidu začalo velmi dařit. Král 
Lamanitů se začal obávat, že se mu nepodaří uvést je 
podle svého původního plánu do poroby, a proto při-
pravil svůj lid na to, aby proti nim vyšel do války. (Viz 
Mosiáš 9:11–13.)

Všímejte si v Knize Mormonově 
údajů o časových datech. Když 
se s nimi seznámíte (najdete je 
v poznámkách pod čarou nebo 
v záhlaví kapitol), pomůže vám 
to lépe porozumět sledu udá-
lostí, které studujete.

Údaje o časových 
datech v písmech
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Mosiáš 9:14–10:22
Lamanité se snaží uvést Zenifův lid do poroby
Z následujících oblastí života zakroužkujte ty, ve kte-
rých byste rádi získali více podpory nebo síly: škola, 
odolávání pokušení, vztahy s přáteli, vedení druhých, 
práce, vztahy se členy rodiny, rozvoj dovedností, ta-
lentů a schopností.

Při studiu Mosiáše 9–10 hledejte zásadu, která vám 
pomůže porozumět tomu, co můžete dělat pro to, 
abyste v těchto oblastech získali více síly. Mosiáš 9–10 
obsahuje záznam dvou různých období, ve kterých 
Lamanité vyšli do války proti Zenifovi a jeho lidu.

 2. Překreslete si do studijního deníku následující tabulku 
a pod každým odkazem na verše z písem si ponechejte 

dostatečné místo na odpověď. Prostudujte si uvedené verše a vy-
hledejte, co Zenifův lid a Lamanité udělali pro to, aby získali sílu. 
Své poznatky doplňte do tabulky.

Co lidé 
udělali pro 
to, aby se 
připravili?

Co udělali 
pro to, 
aby vložili 
důvěru 
v Pána?

Jaký to 
mělo 
následek?

Zenif a jeho lid Mosiáš 
9:14–16

Mosiáš 9:17 Mosiáš 9:18

Lamanité Mosiáš 
10:6–8

Mosiáš 
10:11

Mosiáš 
10:19–20

• Jaké podobnosti nacházíte v tom, jak k této bitvě 
přistupoval lid Zenifův a jak Lamanité?   
 

• Jaké rozdíly nacházíte v tom, jak k této bitvě 
přistupoval lid Zenifův a jak Lamanité?   
 

Jedno z ponaučení, která získáváme z Mosiáše 9:17–
18, spočívá v tom, že Pán nás posílí, když budeme 
dělat vše, co je v našich silách, a budeme v Něj 
vkládat důvěru.

 3. Do studijního deníku si napište odpověď na tuto 
otázku: V jakých oblastech svého života mohu více důvě-

řovat Pánu a požádat Ho, aby mě posílil?
 4. Označte si první tři řádky Mosiáše 9:18. Poté požá-
dejte dospělého, kterému důvěřujete (rodiče, vedoucího 

v Církvi nebo učitele), aby se s vámi podělil o nějakou zkušenost 
s tím, jak Pána požádal o pomoc a On ho posílil. Věnujte pozor-
nost tomu, co dotyčný člověk udělal, aby od Pána obdržel posí-
lení. Své poznatky si zapište do studijního deníku.

Byli jste někdy na někoho rozzlobení a chovali k němu 
zášť – měli jste pocit, že nedokážete odpustit ani 
zapomenout, co tento člověk udělal? Znali jste někdy 
někoho, kdo vás nenáviděl? Než šel Zenif a jeho lid 
podruhé do boje, učil je, proč jsou Lamanité naplněni 
nenávistí vůči Nefitům. Při studiu Zenifových slov 
v Mosiášovi 10:11–18 může být užitečné vysvětlit, že 
když se člověk cítí ukřivděně, znamená to, že je uražený 
nebo má pocit, že s ním bylo jednáno nespravedlivě. 
Prostudujte si Mosiáše 10:11–18 a vyhledejte, proč 
potomci Lamana a Lemuela dál nenáviděli potomky 
Nefiho. Při čtení si označte slova ukřivděno a hněvali se.

Přemítejte o těchto otázkách:

• Proč Lamanité tolik nenáviděli Nefity?
• Komu to ubližuje, když se zlobíte nebo když ne-

chcete někomu odpustit?
• Jak může zloba a chování zášti ovlivnit vaši rodinu 

nebo vaše budoucí děti?

Přečtěte si následující zážitek staršího Donalda L. Hall-
stroma z Předsednictva Sedmdesáti a soustřeďte se na 
to, co nám doporučuje udělat, když jsme rozzlobení 
nebo když k někomu chováme zášť:

„Před mnoha lety jsem byl svědkem jedné 
smutné události, z níž se stala tragédie. 
Mladý manželský pár očekával narození 
prvního dítěte. Byli naplněni nedočkavostí 
a nadšením z této velkolepé události. 
Během porodu ale došlo ke komplikacím 

a miminko zemřelo. Smutek se obrátil v zármutek, 
zármutek v hněv, hněv v obviňování a obviňování 
v pomstu lékaři, který byl, podle jejich názoru, za to 
plně zodpovědný. Zapojili se do toho i rodiče a další 
rodinní příslušníci a společně se snažili zničit pověst 
i profesní dráhu onoho lékaře. Týdny a měsíce zatrpk-
losti [ostrá, trpká slova] pohltily celou rodinu a jejich 
hořkost se obrátila i na Pána. ‚Jak mohl vůbec dopustit, 
aby se stalo něco tak strašného?‘ Odmítali opakovanou 
snahu vedoucích a členů Církve duchovně a citově je 
utěšit, a časem z Církve odešli. Nyní jsou tím ovlivněny 
již čtyři generace této rodiny. Tam, kde kdysi byla víra 
a oddanost Pánu a Jeho Církvi, nyní není žádný člen 
rodiny již celá desetiletí duchovně aktivní. …

Moji prarodiče z otcovy strany měli dvě děti – syna 
(mého otce) a dceru. … [Jejich dcera] se v roce 1946 
vdala a o čtyři roky později otěhotněla. … Nikdo však 
nevěděl, že čeká dvojčata. Naneštěstí během porodu 
ona i dvojčata zemřely.

Moji prarodiče byli zlomeni žalem. Jejich zármutek je 
však okamžitě obrátil k Pánu a k Jeho Usmíření. Aniž 
by se zaobírali tím, jak se to mohlo stát a kdo za to 
může, soustředili se na to, aby žili spravedlivě. …
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Věrnost [prarodičů], zvláště tehdy, když čelili obtížím, 
nyní ovlivňuje čtyři následné generace. Bezprostředně 
a významně to ovlivnilo i jejich syna (mého otce) a mou 
matku – když jediná dcera mých rodičů, jejich nejmladší 
dítě, zemřela následkem komplikací po porodu. … Díky 
příkladu, který moji rodiče viděli v předchozí generaci, 
se pro útěchu bez váhání obrátili k Pánu. …

Máte-li pocit, že jste byli poškozeni – někým (členem 
rodiny; přítelem; jiným členem Církve; církevním 
vedoucím; kolegou v práci) nebo něčím (smrtí blízké 
osoby; zdravotními problémy; finančními zvraty; 
týráním nebo zneužíváním; závislostí) – vyrovnejte se 
s tím hned a s veškerou silou, kterou máte. … A bez 
otálení se obraťte k Pánu. Použijte veškerou víru, 
kterou v Něj máte. Dovolte Mu sdílet vaše břímě. 
Umožněte Jeho milosti, aby ulehčila vaše břemeno. 
… Nikdy nedopusťte, aby vás pozemské okolnosti 
ochromily duchovně.“ („Obraťte se k Pánu“, Liahona, 
květen 2010, 78–80.)

Všimněte si, že jak v případě Lamanitů, tak v případě 
rodiny mladých manželů, kteří přišli o své první dítě, 
ovlivnily zloba a pocity uraženosti celé generace lidí.

 5. Vzpomeňte si na dobu, kdy jste měli pocit, že vám ně-
kdo ukřivdil, nebo kdy jste se na někoho rozzlobili. Máte 

podobné pocity i dnes? Do studijního deníku si napište odpovědi 
na tyto otázky:
a) Jak mohu získat pomoc ve snaze někomu odpustit?
b) Jak mohu následovat příklad prarodičů staršího Hallstroma 
a uplatňovat ve svém současném životě rady, které starší Hall-
strom uvádí v posledním odstavci citátu?

 6. Do studijního deníku si pod dnešní látku napište toto:

Prostudoval(a) jsem si Mosiáše 9–10 a dokončil(a) jsem 
tuto lekci (datum).

Další otázky, úvahy a postřehy, o které bych se rád(a) podělil(a) 
se svým učitelem:

12. BLOK: 3. DEN

Mosiáš 11–14
Úvod
Král Noé nacházel velké potěšení v prostopášném 
životě a svedl mnohé ze svého lidu ke zlovolnosti. 
Pán poslal proroka Abinadiho, aby volal Noémův lid 
k pokání a aby jej varoval před blížící se porobou. Lidé 
se rozhodli těchto varování nedbat a Abinadi byl kvůli 

svým proroctvím uvězněn. Když kněží krále Noéma 
Abinadiho vyslýchali, prorok je pokáral za to, že neučí 
přikázáním a nedodržují je. Bůh Abinadiho ochránil 
a dal mu moc poselství pro krále Noéma a jeho kněží 
dokončit. Abinadi citoval Izaiáše, jehož slovy svědčil 
o tom, že všichni lidé se musí spoléhat na Ježíše Krista 
a Jeho Usmíření.

Mosiáš 11:1–19
Král Noé vede svůj lid ke zlovolnosti
Zamyslete se nad těmito otázkami:

• Jak byste reagovali, kdyby vám rodič, zákonný opat-
rovník nebo vedoucí řekl, že někteří vaši přátelé na 
vás mají špatný vliv?

• Jak byste reagovali, kdyby vás rodič nebo vedoucí 
Církve požádal, abyste se na nedělní bohoslužby 
a další církevní akce oblékali vhodněji?

• Jak byste reagovali, kdyby prorok řekl, že je zapotřebí, 
abyste změnili svá měřítka týkající se zábavy?

Lidé mohou na tyto otázky zareagovat různými způ-
soby. Při studiu této lekce si všímejte toho, jak by si Pán 
přál, abyste reagovali na lidi, které On posílá, aby vám 
pomáhali žít spravedlivě.

Při přípravě na studium Mosiáše 11 může být užitečné 
připomenout, že po Zenifově smrti vládl Nefitům, kteří 
byli v zemi Nefi, jeho syn Noé. Přečtěte si Mosiáše 
11:1–2, 5–7, 14–19 a označte si slova, která popisují 
Noémovy skutky a to, o co jako král usiloval. Poté si 
přečtěte Mosiáše 11:2, 6–7, 15, 19 a jinou barvou (po-
kud možno) si označte, jaký vliv měly Noémovy skutky 
na lid v království.

Tyto verše ukazují, jak lidé, s nimiž se stýkáme, mohou 
ovlivňovat naše jednání. Zvažte, jak vaši vrstevníci 
ovlivňují rozhodnutí, která činíte. Zamyslete se na 
chvíli nad jednáním lidí v dnešním světě, které by se 
dalo přirovnat ke slovům: „Převelice pracoval, aby pod-
poroval nepravost.“ (Mosiáš 11:6.)

Mosiáš 11:20–12:17
Abinadi nabádá lid k pokání a varuje je před porobou
Ačkoli se král Noé a jeho lid rozhodli pro zlovolnost, 
Pán je přesto miloval a chtěl jim pomoci. Zběžně si 
projděte první čtyři řádky Mosiáše 11:20 a vyhledejte, 
co Pán udělal, aby Noémovu lidu pomohl.

Do písem si vedle Mosiáše 11:20 napište tuto pravdu: 
Bůh posílá proroky, aby nám pomáhali činit po-
kání a vyhnout se utrpení.



119

Pán Abinadimu při dvou různých příležitostech přiká-
zal, aby lid varoval.

 1. Překreslete si do studijního deníku následující tabulku 
a pod každým odkazem na verše z písem ponechejte 

místo na shrnutí. Prostudujte si zadané verše a napište, jak byste 
shrnuli Abinadiova varování a reakce lidu.

Abinadiovo 
poselství

Reakce lidu

První 
varování

Mosiáš 11:20–25 Mosiáš 11:26–29

Druhé 
varování

Mosiáš 12:1–8 Mosiáš 12:9–10, 
13–17

 2. Napište si do studijního deníku odpovědi na následu-
jící otázky týkající se toho, jak lidé na Abinadiova varo-

vání reagovali:
a) Proč se podle vás lidé na Abinadiho, který se jim snažil po-
moci, hněvali? Proč podle vás hájili krále Noéma, který je vedl  
do neštěstí?

b) V Mosiášovi 11:29 si všimněte slov „oči lidí byly zaslepeny“. 
Jaké jsou příklady chování a vlivů, kterými podle vás Satan usi-
luje o to, aby se dobří lidé stali v dnešním světě zaslepenými?
c) Jak můžete projevit pokoru, když vás členové rodiny, církevní 
vedoucí a proroci povzbuzují k následování slova Božího?

Mosiáš 12:18–13:26
Bůh ochraňuje Abinadiho, který kárá krále Noéma a jeho 
kněží za to, že nedodržují přikázání a neučí jim
Než budete pokračovat ve studiu Mosiáše 12, ohod-
noťte na stupnici od 1 do 10 (10 vyjadřuje plný souhlas), 
do jaké míry vás právě v této době popisují tato slova:

------- Vím, co mám dělat, abych žil podle evangelia 
Ježíše Krista.

------- Žiji podle evangelia Ježíše Krista.

Až budete číst o králi Noémovi a jeho kněžích, zamys-
lete se nad tím, do jaké míry znali přikázání a do jaké 
míry se jim podle nich dařilo žít. Poté, co Noé vyvedl 
Abinadiho z vězení, mu kněží začali klást otázky 
ohledně písem. Přečtěte si Mosiáše 12:26–30 a označte 
si, jakými slovy Abinadi Noéma a jeho kněží pokáral.
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Jakého hodnocení znalosti přikázání a jejich dodržo-
vání by na stupnici od 1 do 10 podle vás Noé a jeho 
kněží dosáhli? Co podle vás znamená použít „srdce 
své k porozumění“? (Viz Mosiáš 12:27.) Podívejte se na 
Mosiáše 12:33 a podtrhněte zásadu, která naznačuje, 
proč je důležité žít podle přikázání.

Abinadi pronesl tuto pravdu: Pokud budeme dodr-
žovat přikázání Boží, budeme spaseni. Proč znalost 
toho, jak máme žít, nestačí k tomu, abychom byli hodni 
spasení?   
 

Abinadi řekl králi Noémovi a jeho kněžím, že nežijí po-
dle přikázání ani jim neučí, a poté začal vyjmenovávat 
Desatero přikázání. To krále rozzlobilo a přikázal, aby 
byl Abinadi usmrcen. Bůh Abinadiho ochránil a dal mu 
moc pokračovat ve výuce Desatera přikázání. V Mosi-
ášovi 12:35–36 a Mosiášovi 13:12–24 byste si je mohli 
označit a očíslovat. Tento přehled vám pomůže každé 
z Desatera přikázání vyhledat:

Abinadi učil Desateru přikázání

 1. Mosiáš 12:35

 2. Mosiáš 12:36; 13:12–13

 3. Mosiáš 13:15

 4. Mosiáš 13:16–19

 5. Mosiáš 13:20

 6. Mosiáš 13:21

 7. Mosiáš 13:22

 8. Mosiáš 13:22

 9. Mosiáš 13:23

 10.  Mosiáš 13:24

Abinadi směle pokáral Noéma a jeho kněží za nedo-
držování Desatera přikázání těmito slovy: „Pociťuji, že 
nejsou vepsána v srdci vašem.“ (Mosiáš 13:11.) Vyplňte 
následující sebehodnocení, které vám pomůže uvědomit 
si, do jaké míry se vám daří žít podle Desatera přikázání:

Níže uvedené věty mohou naznačit, 
do jaké míry máte Desatero přiká-
zání vepsáno v srdci. Označte, jak 
často pro vás tyto věty platí.

Té
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Mám rád Nebeského Otce.

Boha dávám v životě na první místo 
(před přátele, záliby, majetek, své 
vlastní touhy a další věci).

Jméno Páně vyslovuji s úctou.

Den sabatu světím tím, že se 
účastním činností, které mě přibližují 
k Pánu; uvědomuji si, že to je Jeho 
den, nikoli můj.

Své rodiče ctím tím, že je poslouchám 
a vážím si jich.

Ovládám svůj hněv a nechovám se 
k druhým hrubě.

Jsem sexuálně čistým. Vyhýbám se 
smyslným obrázkům, řečem i jednání.

Nekradu ani nepodvádím.

Mluvím pravdu.

Vyhýbám se chamtivosti (neboli 
nepatřičné touze po něčem, co patří 
někomu jinému).

 3. Projděte si své odpovědi a dejte si za cíl žít podle jed-
noho z Desatera přikázání o něco lépe. Svůj cíl si zapište 

do studijního deníku.

Mosiáš 13:27–14:12
Abinadi učí o příchodu Ježíše Krista
Přečtěte si Mosiáše 13:28, 32–35 a označte si všechna 
slova, kterými by bylo možné dokončit tento citát od 
staršího Dallina H. Oakse z Kvora Dvanácti apoštolů: 
„I přes všechnu svou poslušnost a dobré skutky nemů-
žeme být spaseni od smrti nebo od následků osobních 
hříchů bez   
 .“

Celý citát staršího Oakse zní takto: „I přes všechnu 
svou poslušnost a dobré skutky nemůžeme být 
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spaseni od smrti nebo od následků osobních hří-
chů bez milosti, kterou nám nabízí Usmíření Ježíše 
Krista.“ („Another Testament of Jesus Christ“, Ensign, 
Mar. 1994, 67.)

K Mosiášovi 13:28 byste si mohli napsat tuto pravdu: 
Nikdo nemůže být spasen, vyjma skrze Usmíření 
Ježíše Krista.

Věnujte několik minut tomu, že si přečtete Mosiáše 
14:1–12 a označíte si slova, která popisují, co Ježíš 
Kristus ve smrtelnosti učinil, aby vám pomohl vrátit se 
domů k Otci v nebi. Přemýšlejte o zármutku, bolesti 
a hříších, které za vás Ježíš Kristus vytrpěl. Tyto verše 
odpovídají veršům z Izaiáše 53:1–12. Abinadi citoval 
Izaiášova slova. (Viz Mosiáš 14:1.)

 4. Do studijního deníku si napište, jak byste někomu  
ze svých přátel vysvětlili to, čemu Mosiáš 14:4–5 učí 

o Ježíši Kristu.

 5. Do studijního deníku si pod dnešní látku napište toto:

Prostudoval(a) jsem si Mosiáše 11–14 a dokončil(a) jsem 
tuto lekci (datum).

Další otázky, úvahy a postřehy, o které bych se rád(a) podělil(a) 
se svým učitelem:

12. BLOK: 4. DEN

Mosiáš 15–17
Úvod
V Mosiášovi 15–17 pokračuje záznam o kázání pro-
roka Abinadiho králi Noémovi a jeho kněžím. Abinadi 
svědčil o roli Ježíše Krista jako Vykupitele. Alma, jeden 
z Noémových kněží, Abinadimu uvěřil. Král Noé Almu 
vykázal ze svého dvora a Abinadiho dal upálit. Abinadi 
byl za všech okolností věrný Bohu.

Mosiáš 15–16
Abinadi učí o roli Ježíše Krista jako Vykupitele
Věnujte několik minut tomu, že si vyhledáte a zakrou-
žkujete všechny formy slov vykoupit a vykoupení v Mo-
siášovi 15–16. Když se v úseku písem opakuje určité 
slovo, poukazuje to často na nějaký důležitý bod 
pisatelova poselství. Při dnešním studiu se zaměřte na 
to, čemu Abinadi učil o vykoupení.

Toto schéma vám může pomoci porozumět roli Ježíše 
Krista jako Vykupitele:

Představte si, že jste porušili zákon a byli jste odsouzeni 
k nejvyššímu postihu, jaký zákon umožňuje. Trest může 
zahrnovat vysokou pokutu, uvěznění, nebo dokonce 
smrt. Jak byste se asi cítili, kdybyste čelili takovýmto 
postihům? Napadá vás nějaký legální a čestný způsob, 
jakým byste těmto trestům mohli uniknout?

Do schématu napište slovo já pod slovo viník a slovo 
spravedlnost pod slovo trest. Všichni jsme již někdy pře-
stoupili zákony Boží a musíme se podrobit požadav-
kům spravedlnosti. Požadavky spravedlnosti vyžadují, 
aby každý hříšník dostal trest, který se k danému 
hříchu váže.

Přečtěte si následující slova staršího 
Richarda G. Scotta z Kvora Dvanácti 
apoštolů a podtrhněte dva následky 
porušování Božích zákonů: „Spravedl-
nost … požaduje, aby byl každý porušený 
zákon odškodněn. Když  

jste poslušni zákonů Božích, jste požehnáni, ale 
nezískáváte žádný dodatečný bonus, který byste si 
mohli uschovat na odškodnění zákonů, které poru-
šíte. Porušené zákony, nejsou-li odškodněny, mohou 
způsobit, že budete nešťastní, a zabrání vám v návratu 
k Bohu.“ („Usmíření vám může zajistit pokoj a štěstí“, 
Liahona, listopad 2006, 42.)

Mezi následky porušování Božích zákonů patří utrpení 
a nemožnost žít s Bohem. Přečtěte si Mosiáše 15:1, 
7–9 a označte si slova, která vyjadřují, jak Spasitelovo 
Usmíření uspokojuje požadavky spravedlnosti.

Vyhledejte si ve slovníku definice těchto slov:

Vykoupit (viz Mosiáš 15:1)   
 

Přímluva (viz Mosiáš 15:8)   
 

Rámě (viz Mosiáš 15:31)  

Zkrácené definice byste si mohli napsat vedle uvede-
ných veršů.

Někdy jsou lidé zmateni tím, že Abinadi popisuje 
v Mosiášovi 15:2–5 Ježíše Krista jako 1) Syna Boha 

viník

pokuta? 
vězení? 
smrt?

trest
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Otce a jako 2) Otce. Následující slova staršího Jeffreyho 
R. Hollanda z Kvora Dvanácti apoštolů vysvětlují 
božskou podstatu Ježíše Krista takto: „Jak učil Abinadi, 
Kristus byl ‚počat mocí Boží‘ (Mosiáš 15:3), a proto 
má v sobě schopnosti Otce. Kromě této přímé božské 
příbuznosti vystupuje Ježíš jako Otec také tím, že je 
Stvořitelem nebe a země [viz Mosiáš 15:4], je otcem 
našeho duchovního znovuzrození a spasení a věrně 
ctí vůli svého Otce více než vůli vlastní, díky čemuž 
má nárok na Jeho moc.“ (Christ and the New Covenant 
[1997], 183–184.)

Prostudujte si Mosiáše 15:5–7 a přemýšlejte o tom, 
jakou cenu Ježíš Kristus zaplatil za vaše vykoupení 
neboli za to, aby mohl stát mezi vámi a požadavky 
spravedlnosti. Do výše uvedeného schématu napište 
Ježíš Kristus mezi slova viník a trest.

Je důležité porozumět tomu, že Spasitel neruší poža-
davky spravedlnosti, ale stojí mezi spravedlností a námi. 
Činíme-li pokání, uspokojuje požadavky spravedlnosti 
tím, že na sebe bere náš trest.

 1. Do studijního deníku vypracujte tyto úkoly:
a) Napište si: Ti, kteří se rozhodnou být vykoupeni (Mo-

siáš 15:11–12; 16:13). Poté si prostudujte Mosiáše 15:11–12; 
16:13 a určete, kdo bude vykoupen. Popište, co jste zjistili.
b) Napište si: Ti, kteří odmítnou být vykoupeni (Mosiáš 15:26–
27; 16:2–5, 12). Poté si prostudujte Mosiáše 15:26–27; 16:2–
5, 12 a vyhledejte, proč někteří lidé vykoupeni nebudou. Popište, 
co jste zjistili.

 2. Použijte poznatky z předchozího úkolu k tomu, abyste 
si ve studijním deníku odpověděli na tyto otázky:

a) Co rozhodne o tom, kdo bude vykoupen ze svých hříchů?
b) Co se dozvídáte, když porovnáte, jaká je „vůle“ Ježíše Krista 
v Mosiášovi 15:7 a jaká je „vůle“ těch, kteří činí zlo, v Mosiášovi 
16:12?

Ježíš Kristus uspokojuje požadavky spravedlnosti 
za všechny ty, kteří učiní pokání. Cena, kterou za 
nás Spasitel zaplatil, je velmi osobním darem pro kaž-
dého, kdo se rozhodne činit pokání a konat vůli Otce. 
Přečtěte si Mosiáše 15:10 a podtrhněte si slova „uvidí 
símě své“.

Přečtěte si Mosiáše 15:10–12 a následující 
slova staršího Merrilla J. Batemana, 
emeritního člena Sedmdesáti:

„Prorok Abinadi … uvádí, že ‚až bude 
duše jeho učiněna obětí za hřích, uvidí 
símě své‘. (Mosiáš 15:10.) Abinadi pak 

za Spasitelovo símě označuje proroky a ty, kteří je 
následují. Když jsem po mnoho let přemýšlel o tom, 
co Spasitel prožil v zahradě a na kříži, domníval jsem 
se, že na těchto místech byla na Něj vložena veliká 

hromada hříchů. Díky slovům Almy, Abinadiho, Izaiáše 
a dalších proroků se však můj náhled na věc změnil. 
Namísto nějaké neosobní hromady hříchů se však jed-
nalo o dlouhou řadu lidí, přičemž Ježíš pociťoval naše 
mdloby (viz Židům 4:15), ‚nemoci naše vzal, … bolesti 
naše … nesl … [a byl] potřín pro nepravosti naše‘ 
(Izaiáš 53:4–5).

Usmíření bylo důvěrným, osobním prožitkem, během 
něhož Ježíš poznal, jak pomoci každému z nás.“ („Vzor 
pro všechny“, Liahona, listopad 2005, 75–76.)

 3. Do studijního deníku si napište odpovědi na tyto 
otázky:

a) Co podle vás znamená, když se z lidí stane símě Ježíše 
Krista? (Viz Mosiáš 15:12.)
b) Co děláte pro to, abyste byli počítáni mezi símě Ježíše Krista?

Mosiáše 15:10 byste na sebe mohli vztáhnout tím, že 
si v části verše, kterou jste si podtrhli, ke slovům „símě 
jeho“ napíšete své jméno. Zamyslete se na okamžik 
nad tím, co pro vás znamená mít Vykupitele, který vás 
osobně viděl a osobně vás zná.
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Jaké následky plynou z toho, když někdo odmítne být 
vykoupen? Podívejte se znovu do Mosiáše 16:5. Jak bude 
výše uvedené schéma vypadat, pokud viník dál hřeší 
a odmítá činit pokání? Přečtěte si Nauku a smlouvy 
19:16–17 a zjistěte, co se stane s těmi, kteří odmítají 
přijmout skrze pokání Spasitelův vykupující čin.

Abinadi učil, že vykoupení Ježíše Krista nezahrnuje 
pouze vysvobození od hříchu, ale i od smrti. Všichni 
budou vzkříšeni; avšak někteří budou vzkříšeni dříve 
než ostatní. Abinadi použil pojem „první vzkříšení“, 
aby vysvětlil, že spravedliví a nevinní budou vzkříšeni 
dříve než vzpurní. (Viz Mosiáš 15:21–22.) Spravedliví 
budou vykoupeni ze smrti při prvním vzkříšení 
a zlovolní budou muset počkat na vzkříšení až po milé-
niu. (Viz NaS 76:85, 106.)

 4. Zamyslete se nad verši, které jste studovali v Mosiá-
šovi 15. Představte si, že byste měli příležitost poslat Spa-

siteli po poslovi vzkaz. Zapište si, co byste do tohoto vzkazu 
napsali – na základě toho, co pro vás Spasitel udělal.

Spasitel nás chce přivést zpět do přítomnosti našeho 
Nebeského Otce. Přimlouvá se za nás, je naším Pro-
středníkem a Obhájcem. Činíme-li pokání, Spasitel za 
nás vyhověl požadavkům spravedlnosti.

Mosiáš 17
Alma uvěří Abinadimu a je vyhnán; Abinadi je usmrcen
Byli jste někdy svědkem toho, že někdo stál za tím, co 
je správné, přestože to pro něho bylo obtížné? Jaký to 
mělo následek?

Když Abinadi dokončil své poselství, jeden z kněží, 
který se jmenoval Alma, se snažil krále přesvědčit, že 
Abinadi mluvil pravdu a že by měl být propuštěn. Král 
Almu vyhnal a poslal služebníky, aby ho zabili. Alma se 
ukryl a Abinadiova slova sepsal.

Almovo obrácení je význačné. Díky tomu, že zazname-
nal Abinadiova slova, bylo požehnáno mnoho lidí a ge-
nerací. Při studiu dalších kapitol bude ještě zřejmější, 
jaké ovoce Almovo obrácení přineslo. Král a jeho kněží 
se spolu tři dny radili, než Abinadiho odsoudili k smrti. 
(Viz Mosiáš 17:1–6, 13.)

 5. Mosiáš 17:7–10 a Mosiáš 17:11–12 porovnávají roz-
hodnutí, která učinil Abinadi, s rozhodnutími krále 

Noéma. Po prostudování těchto veršů si napište do studijního de-
níku stručné odpovědi na tyto otázky:
a) Která z Abinadiových posledních slov na vás učinila  
největší dojem?
b) Proč podle vás měla Abinadiova slova na krále Noéma právě 
takový vliv?
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c) Jaký vliv měli na krále Noéma jeho kněží?
d) Jak vás Abinadiův příklad inspiruje k tomu, abyste byli Bohu 
věrni za všech okolností?

President Gordon B. Hinckley prohlásil: „Buďte silní 
– stůjte za tím, co je správné. Žijeme v době kompro-
misů a povolnosti. V situacích, v nichž se každý den 
nacházíme, sice víme, co je správné, ale pod tlakem 
vrstevníků a lstivých hlasů těch, kteří nás přemlouvají, 
se vzdáváme. Děláme kompromisy. Podřizujeme se. 
Poddáváme se a pak se za sebe stydíme. … Musíme 
rozvíjet sílu nutnou k tomu, abychom se dokázali řídit 
svým přesvědčením.“ („Building Your Tabernacle“, 
Ensign, Nov. 1992, 52.)

Napište si do písem vedle Mosiáše 17:9–12 větu: Mohu 
být Bohu věrný(á) za všech okolností.

 6. Snažte se vztáhnout Abinadiovu morální odvahu 
a osobní přesvědčení na sebe tím, že si přečtete Mosiáše 

17:20 a dokončíte ve studijním deníku tuto větu: Musím být věrný 
Bohu tehdy, když …

Na závěr dnešní lekce přemýšlejte o některém členovi 
rodiny nebo o nějakém příteli, kterému by mohlo 
prospět, kdyby se dozvěděl něco o tom, co jste se 
dnes dozvěděli a poznali vy. Je-li to možné, podělte 
se s ním o své poznatky a o své přání být věrný Pánu 
i v těžkých chvílích.

 7. Do studijního deníku si pod dnešní látku napište toto:

Prostudoval(a) jsem si Mosiáše 15–17 a dokončil(a) jsem 
tuto lekci (datum).

Další otázky, úvahy a postřehy, o které bych se rád(a) podělil(a) 
se svým učitelem:

13. BLOK: 1. DEN

Mosiáš 18
Úvod
Alma, který byl knězem zlovolného krále Noéma, uvě-
řil slovům proroka Abinadiho a činil pokání z hříchů. 
Po Abinadiově smrti Alma tajně učil druhé o Ježíši 
Kristu. Ti, kteří Almovi uvěřili, si přáli vstoupit do stáda 
Božího. Smlouvu křtu uzavřeli na místě zvaném vody 
Mormonu. Při studiu Mosiáše 18 si všímejte, čemu 
Alma učil ohledně toho, co slibujete, když jste pokřtěni, 
a co pro vás Pán učiní, když tyto sliby dodržujete.

Mosiáš 18:1–16
Alma učí druhé a křtí je
Vzpomeňte si na svůj křest. Jaké podrobnosti si z něho 
pamatujete? Jak jste byli na křest připraveni? Na jaké 
pocity, které jste při křtu měli, si vzpomínáte? Přemí-
tejte o tom, čeho si na svém křtu vážíte dokonce ještě 
více nyní, než když jste byli pokřtěni.

Mosiáš 18 nám pomáhá porozumět smlouvě, kterou 
při křtu uzavíráme s Bohem. Smlouva je „dohoda 
mezi Bohem a člověkem, kteří však v dohodě nevy-
stupují jako sobě rovní. Bůh dává podmínky smlouvy 
a lidé souhlasí s tím, že budou činiti to, co po nich 
žádá. Bůh poté slibuje lidem za jejich poslušnost 
určitá požehnání.“ (Průvodce k písmům, „Smlouva“, 
scriptures.lds.org.)

Abyste viděli, jak nám Mosiáš 18 pomáhá porozu-
mět smlouvě křtu, všimněte si následující osnovy této 
kapitoly: Mosiáš 18:1–7, příprava na smlouvu; Mosiáš 
18:8–16, uzavření smlouvy; a Mosiáš 18:17–30, dodržo-
vání smlouvy. Jednotlivé nadpisy (například Příprava na 
smlouvu) byste si mohli napsat do písem vedle odpoví-
dajících veršů.

Přečtěte si Mosiáše 18:1–2, 6–7 a vyhledejte nauky 
a zásady, kterým Alma učil druhé, aby jim pomohl 
připravit se na křest. Níže si zapište, jak porozumění 
tomu, čemu Alma učil svůj lid, může v dnešní době 
někomu pomoci připravit se na křest:   
  
 

V Mosiášovi 18:8–11 se popisuje, jak Alma pomohl 
lidem porozumět tomu, co při křtu slíbí a co skrze 
smlouvu křtu obdrží.

 1. Do studijního deníku si nakreslete níže uvedenou ta-
bulku. Vyhledejte v Mosiášovi 18:8–11, čemu Alma učil 

ohledně toho, co Bohu slibujeme my (co „jsme ochotni“ udělat), 
a toho, co Bůh slibuje nám, když jsme pokřtěni. Své poznatky ve-
pište do příslušného sloupce tabulky.

Já slibuji Bůh slibuje

Jedna ze zásad evangelia, která je patrná z Mosiáše 
18:8–11, zní: Ducha Páně a zaslíbení věčného života 
obdržíme tehdy, když uzavřeme a dodržujeme 
smlouvu křtu.
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 2. Pod tabulku ve studijním deníku shrňte, čemu jste se 
naučili ohledně toho, jak důležité je uzavírat a dodržovat 

smlouvu křtu.

Přečtěte si následující slova staršího Josepha B. Wirth-
lina z Kvora Dvanácti apoštolů a podtrhněte si požeh-
nání, která můžeme obdržet, když rozumíme tomu, co 
při křtu slibujeme a jaká zaslíbení získáváme: „V prů-
běhu svého života jsem si všiml, že když lidé plně po-
rozumějí požehnáním a moci plynoucí z jejich smlouvy 
křtu, ať už jsou novými členy, nebo byli členy Církve po 
celý život, vstoupí jim do života veliká radost a oni své 
povinnosti v království plní s nakažlivým nadšením.“ 
(„Alma the Elder: A Role Model for Today“, Heroes from 
the Book of Mormon [1995], 84.)

 3. Do studijního deníku si napište, jak vaše smlouva křtu 
může ovlivňovat váš každodenní život. (Zamyslete se na-

příklad nad tím, že slibujete, že budete „státi jako svědkové Boží 
za všech dob“, a jak to souvisí s tím, jak jednáte s druhými, 
včetně toho, jak se chováte ke členům rodiny, o čem diskutujete 
s přáteli a známými, jak mluvíte, jaké filmy či televizní pořady sle-
dujete, jakou posloucháte hudbu, jaké navazujete vztahy ve spo-
lečnosti nebo s kým chodíte na rande a jak reagujete na ty, kteří 
kritizují vaše náboženské přesvědčení.)

Pozorně si pročtěte Mosiáše 18:12–16 a vyhledejte pří-
klady toho, jak Pán naplnil svou část smlouvy s Almou 
a jeho lidem poté, co byli pokřtěni. Nalezené příklady 
byste si mohli označit.

 4. Do studijního deníku si zapište situaci, kdy jste pocí-
tili, že vám Pán požehnal svým Duchem díky tomu, že jste 

dodrželi slib daný při křtu, že Mu budete sloužit.

Mosiáš 18:17–30
Alma mezi lidem zakládá Církev Ježíše Krista
Jak často přemýšlíte o smlouvách, které jste uzavřeli při 
křtu a které obnovujete přijímáním svátosti? Jak často 
byste o nich měli přemýšlet? Kdy si obvykle uděláte čas 
na to, abyste o těchto smlouvách přemýšleli?

President Henry B. Eyring z Prvního 
předsednictva učil tomu, jak důležité je 
dodržovat smlouvy uzavřené s Pánem: 
„Svatí posledních dnů jsou lidem 
smlouvy. Počínaje dnem křtu a během 
všech duchovních milníků svého života 

Bohu něco slibujeme a On něco slibuje nám. On sliby, 
které nám skrze své oprávněné služebníky nabízí, vždy 
dodrží, avšak klíčovou zkouškou našeho života je to, 
zda my uzavřeme smlouvy s Ním a zda je budeme 
dodržovat.“ („Witnesses for God“, Ensign, 
Nov. 1996, 30.)

Přečtěte si Mosiáše 18:17–18, 20–23, 27–29 a zaměřte 
se na to, jak členové Církve v Almově době dodržovali 
své smlouvy křtu. Mohli byste si v Mosiášovi 18:22, 
26, 30 označit konkrétní slova, která poukazují na to, 
že ti, kteří svou smlouvu křtu dodržují, dostávají 
veliká požehnání.

 5. Do studijního deníku si napište odpovědi na tyto 
otázky: Jakou jednu konkrétní věc začnete dělat, abyste 

lépe dodržovali smlouvy, které jste uzavřeli při křtu? Jak budete 
tento závazek dodržovat?

Mosiáš 18:31–35
Ti, kteří patří k Církvi, prchají před pronásledováním od 
krále Noéma
Prostudujte si Mosiáše 18:31–33, abyste se dozvěděli, 
co dělal král Noé ve městě Lehi-Nefi, zatímco se Alma 
a jeho lid těšili velikým požehnáním poblíž vod Mor-
monu. Přečtěte si Mosiáše 18:34 a poté Mosiáše 23:1–2, 
abyste zjistili, jak byl Alma „obeznámen“ s nebezpe-
čím, které hrozilo jeho lidu.

Vedle Mosiáše 18:34 byste si mohli napsat tuto pravdu: 
Když jsou spravedliví lidé v nebezpečí, Pán je 
může varovat.

Přečtěte si následující zážitek staršího Neila L. Andersena 
z Kvora Dvanácti apoštolů, který tuto pravdu ilustruje:

„Můj přítel, který pracuje jako zvláštní 
agent FBI, vyšetřoval skupiny organizova-
ného zločinu dovážející drogy do Spoje-
ných států.

Při jedné příležitosti přišel s dalším 
agentem k bytu, ve kterém, jak věřili, prodával známý 
obchodník s drogami kokain. Můj přítel popisuje, co 
se stalo:

‚Zaklepali jsme na dveře obchodníka s drogami. Po-
dezřelý otevřel dveře, a když nás uviděl, snažil se nám 
zabránit ve výhledu. Už bylo ale pozdě; na stole jsme 
uviděli kokain.

Muž a žena, kteří byli u stolu, začali kokain ze stolu 
okamžitě sklízet. Museli jsme jim zabránit v ničení 
důkazů, a tak jsem obchodníka s drogami blokujícího 
dveře rychle odstrčil stranou. Jak jsem do něj strčil, 
naše oči se setkaly. Kupodivu se nezdálo, že by se zlobil 
nebo bál. Usmíval se na mě.

Jeho oči a odzbrojující úsměv ve mně vzbudily dojem, 
že je neškodný, a tak jsem jej rychle pustil a začal jsem 
se přesouvat směrem ke stolu. Podezřelý byl nyní za 
mnou. V tom okamžiku mi bleskla hlavou myšlenka: 
„Dej si pozor na zlo skryté za úsměvem.“
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Okamžitě jsem se otočil zpět k podezřelému. Ruku 
měl ve velké kapse vpředu. Instinktivně jsem jeho ruku 
uchopil a vytáhl ji z kapsy. Teprve pak jsem uviděl, 
že v ruce drží poloautomatickou pistoli připravenou 
ke střelbě. Následoval sběh událostí, ve kterém jsem 
muže odzbrojil.‘ …

… Duch Svatý varoval mého přítele před fyzickým 
nebezpečím; bude varovat i vás před nebezpečím du-
chovním.“ („Dejte si pozor na zlo skryté za úsměvem“, 
Liahona, květen 2005, 46–47.)

 6. Do studijního deníku si napište něco o pocitech, které 
jste získali od Ducha Svatého, nebo o zážitcích, kdy jste 

byli varováni nebo ochráněni před fyzickým nebo duchovním ne-
bezpečím, nebo popište zkušenosti někoho, koho znáte, o kom 
jste četli nebo o kom jste slyšeli.

 7. Do studijního deníku si pod dnešní látku napište toto:

Prostudoval(a) jsem si Mosiáše 18 a dokončil(a) jsem tuto 
lekci (datum).

Další otázky, úvahy a postřehy, o které bych se rád(a) podělil(a) 
se svým učitelem:

13. BLOK: 2. DEN

Mosiáš 19–20
Úvod
Poté, co Alma a jeho lid unikli vojsku krále Noéma, 
začali ti, kteří s Noémem zůstali, zažívat následky, 
o nichž prorokoval Abinadi. Záznam o Nefitech v zemi 
Lehi-Nefi nám připomíná, že když zavrhneme rady 
Pánových služebníků, pocítíme vážné následky. Když 
naproti tomu proroky poslechneme, můžeme zakoušet 
pokoj a bezpečí i během zkoušek. Při studiu této lekce 
přemýšlejte o tom, jak můžete obdržet pokoj a bezpečí, 
které přicházejí tehdy, když se řídíme radami Pánových 
novodobých proroků.

Mosiáš 19–20
Nefité v zemi Lehi-Nefi zažívají naplnění Abinadiových 
proroctví
Přečtěte si následující zážitek, který vyprávěl starší Da-
vid R. Stone, jenž tehdy sloužil jako člen Sedmdesáti, 
a přemýšlejte o významu duchovních varování, která 
získáváme skrze proroky:

„Jednoho nedělního rána … jsem se vzbudil do 
krásného dne v Santo Domingu v Dominikánské 
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republice. Karibské slunce zářilo a obloha byla prů-
zračná. Foukal jemný vánek, který jen nepatrně čechral 
listy na stromech; bylo teplo a vládl pokoj a klid. Ale 
v dálce nad mořem, mimo dosah našich fyzických 
smyslů, se toho dne přibližoval vražedný ničitel, drtivý 
a nesmiřitelný. Středisko pro sledování hurikánů, jež 
mělo za úkol předpovídat dráhu hurikánu Georges, 
neustále aktualizovalo informace, které byly dostupné 
na internetu. Během tohoto pokojného a klidného 
rána jsem díky očím těch, kteří sledovali oblohu, viděl 
předpovídanou dráhu bouře, která mířila jako šíp do 
srdce Santo Dominga.

Během 48 hodin bouře udeřila na ostrov s ohromnou 
… zuřivostí a zanechala po sobě zkázu, zpustošení 
a smrt. …

Jakkoli ohromná může být škoda, zkáza a smrt zavi-
něná tímto děsivým úkazem přírodní síly, ještě větší 
zničení přinášejí do života lidí hurikány duchovní. Tyto 
zuřivé síly často přinášejí mnohem ničivější zpustošení 
než opravdové cyklóny, protože ničí naši duši a okrá-
dají nás o věčnou perspektivu a věčný příslib. …

Těmto duchovním hurikánům se sami stavíme do 
cesty, když se oddáváme zlobě, alkoholu a týrání nebo 
zneužívání; žádostivosti a nemravnostem; promiskuitě 
a pornografii; drogám, pýše, chtivosti, násilí, závisti 
a lžím – a lze pokračovat dál. …

I my ale máme duchovní ochránce před hurikány, ty, 
jejichž povoláním je sledovat a varovat, pomáhat nám 
vyvarovat se duchovního poškození, zkázy, a dokonce 
smrti. Tyto své strážné na věži známe jako apoštoly 
a proroky. To oni jsou naším duchovním zrakem, který 
sleduje oblohu, a skrze inspiraci a porozumění a čistou 
inteligenci vědí, kterým směrem se tyto bouře mo-
hou vydat. Neustále pozvedají varovný hlas, aby nám 
vysvětlovali tragické následky úmyslného a svévol-
ného porušování Pánových přikázání. Pokud úmyslně 
ignorujeme jejich varování, vede to k utrpení, zármutku 
a zmaru. Pokud jejich varování dbáme, následujeme 
tím vyvolené služebníky Páně do duchovních pastvin 
pokoje a hojnosti.“ („Spiritual Hurricanes“, Ensign, 
Nov. 1999, 31–32.)

Zamyslete se na okamžik nad tím, před jakými nebez-
pečími nás proroci a apoštolové varují. Jak nás mohou 
jejich slova ochraňovat před „duchovními hurikány“?

Bůh poslal Abinadiho, aby varoval lid Lehi-Nefi před 
zničením, které přijde, pokud nebudou činit pokání.

 1. Překreslete si do studijního deníku následující tabulku 
a pod každým odkazem ponechte místo na psaní:

Proroctví o lidu krále Noéma 
(Mosiáš 12:1–2)

Naplnění (Mosiáš 19:10, 
14–15; 20:20–21; 21:3–4, 8, 
10–13)

Proroctví o králi Noémovi 
(Mosiáš 12:3)

Naplnění (Mosiáš 19:18–20)

A. B.

Projděte si Abinadiova proroctví určená Nefitům v zemi Lehi-Nefi 
tím, že si přečtete verše uvedené v levém sloupci tabulky. Pod pří-
slušné odkazy na verše z písem si napište, jakým následkům měli 
král Noé a jeho lid podle Abinadiho čelit, pokud by nečinili pokání. 
Do dolní části levého sloupce (A) si napište, jak byste se asi cítili 
a co byste asi udělali, kdybyste si vyslechli Abinadiova varování.
Než začnete vyplňovat pravý sloupec tabulky, splňte 
činnost z příručky uvedenou níže. Tato činnost vám 
pomůže lépe se obeznámit s událostmi v Mosiášovi 
19–20 a zjistit, jak se Abinadiova proroctví zazname-
naná v těchto kapitolách naplnila.

Při studiu Mosiáše 19–20 si očíslujte následujících 
11 událostí v pořadí, ve kterém se v písmech odehrály. 
Záhlaví na začátku každé kapitoly vám poskytnou 
užitečná vodítka.

------- Gedeon se snaží zabít krále Noéma.

------- Nefitské ženy a děti prosí Lamanity, aby je nezabíjeli.

------- Král Noé je upálen.

------- Lamanitské vojsko překračuje hranice Šemlonu.

------- Kněží krále Noéma unášejí 24 lamanitských dcer.

------- Lamanitský král prosí své vojsko, aby ušetřilo Limhiův lid.

------- Někteří z Noémova lidu prchají před Lamanity a opouštějí přitom  
 ženy a děti.

------- Limhi nařizuje svému lidu, aby nezabíjeli krále Lamanitů.

------- Mezi Nefity a Lamanity je nastolen dvouletý mír.

------- Limhi slibuje, že jeho lid bude Lamanitům platit polovinu ze svého  
 majetku.

------- Nefité odrážejí útok Lamanitů a zajímají jejich krále.

(Správné odpovědi jsou uvedeny na konci této lekce.)

 2. Poté, co se vám podařilo těchto 11 vět seřadit, se 
vraťte k tabulce ve studijním deníku. Projděte si verše 

z písem uvedené v pravém sloupci a vyhledejte podrobné infor-
mace o tom, jak se Abinadiova proroctví naplnila. Tyto podrob-
nosti si zaznamenejte do pravého sloupce tabulky. V dolní části 
pravého sloupce (B) vysvětlete, co jste se dozvěděli o tom, jaké 
jsou následky toho, když lidé zavrhují prorokova varovná slova.
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Přečtěte si Mosiáše 20:21 a označte si Gedeonova slova, 
která dokládají, že porozuměl tomu, že zavrhování slov 
Pánových služebníků přináší utrpení a zármutek.

Přečtěte si Nauku a smlouvy 133:63, 70–72, abyste 
zjistili, jak tato zásada platí pro ty v posledních dnech, 
kteří nebudou naslouchat Pánu ani Jeho služební-
kům. Odkaz na tyto verše byste si mohli napsat do 
písem k Mosiášovi 20:21 jako křížový odkaz. Projděte 
si proslovy z poslední generální konference v časopise 
Liahona (květnové nebo listopadové vydání) nebo na 
stránkách LDS.org, kde naleznete slova proroků týka-
jící se těchto témat.

Přemítejte o této otázce: Co z toho, čemu v poslední 
době proroci učili, by mohlo jednotlivcům, rodinám 
i národům pomoci vyvarovat se utrpení a zármutku?

Abyste se seznámili s příkladem utrpení a zármutku, 
které mohou plynout ze zavrhování Pánových pro-
roků, vyhledejte v proslovu staršího Dallina H. Oakse 
z Kvora Dvanácti apoštolů následky, s nimiž se podle 
jeho slov setkají ti, kteří se oddávají pornografii:

„Pornografie poškozuje schopnost člověka 
těšit se z normálního citového, milost-
ného a duchovního vztahu s osobou 
opačného pohlaví. Rozleptává morální 
zábrany, jež brání nevhodnému, nenor-
málnímu nebo nezákonnému chování. 

S tím, jak svědomí ztrácí citlivost, to vede zastánce 
pornografie k realizování toho, na co se dívali, bez 
ohledu na to, jaké to bude mít důsledky pro jejich život 
a pro život druhých.

Pornografie je také návyková. U těch, kteří se jí zabý-
vají, narušuje schopnost činit rozhodnutí, zachytává je 
na ‚háček‘ a přitahuje je k sobě, aby posedle chtěli více 
a více.“ („Pornografie“, Liahona, květen 2005, 89.)

Pomyslete na příklady utrpení a zármutku, které 
plynou z toho, když nedbáme rad proroků týkajících 
se například hraní hazardních her, pornografie, Slova 
moudrosti, podvádění, tetování, piercingu, necudného 
oblékání a chození na schůzky před dosažením 16 let.

 3. Do studijního deníku si napište odpověď na tuto 
otázku: Jak by mohla snaha řídit se radami Pánových slu-

žebníků, ohledně například posilování rodiny, dodržování zákona 
cudnosti nebo poslušnosti Slova moudrosti, pomáhat jednotliv-
cům a rodinám vyvarovat se do určité míry utrpení a zármutku, 
které zakoušejí?

Starší Robert D. Hales z Kvora Dvanácti apoštolů 
svědčil o tom, že když následujeme proroky, můžeme 
pociťovat pokoj a můžeme se vrátit do Boží přítomnosti:

„Vydávám vám svědectví, že současní proroci mají tytéž 
ctnosti jako proroci z dávných dob a jiní proroci této 
dispensace. …

… Naše duchovní bezpečí spočívá v tom, že se obrá-
tíme k jasnému hlasu našeho žijícího proroka. Pokud 
budeme naslouchat jeho hlasu a budeme poslušni 
jeho rad, budeme schopni žít tak, jak by Kristus chtěl, 
abychom žili, a budeme schopni vytrvat do konce, aby-
chom se jednoho dne spolu s rodinou vrátili zpět do 
přítomnosti našeho Nebeského Otce a Spasitele Ježíše 
Krista.“ („Hear the Prophet’s Voice and Obey“, Ensign, 
May 1995, 17.)

 4. Do studijního deníku si napište, jak byste chtěli, aby 
studium Mosiáše 19–20 ovlivnilo to, jak nasloucháte ra-

dám Pánových proroků. Vzpomeňte si na nějaký zážitek, kdy jste 
pociťovali pokoj a duchovní bezpečí díky tomu, že jste následovali 
rady Pánových služebníků, a napište si o tom do studijního deníku.

 5. Do studijního deníku si pod dnešní látku napište toto:

Prostudoval(a) jsem si Mosiáše 19–20 a dokončil(a) jsem 
tuto lekci (datum).

Další otázky, úvahy a postřehy, o které bych se rád(a) podělil(a) 
se svým učitelem:
Správné odpovědi pro činnost s očíslováním pořadí 
událostí: 1, 4, 5, 2, 8, 11, 3, 10, 7, 6, 9.

13. BLOK: 3. DEN

Mosiáš 21–24
Úvod
Limhiův lid upadl do lamanitského zajetí kvůli své zlo-
volnosti (viz Mosiáš 20:21); v důsledku této své poroby 
se lid pokořil a obrátil k Bohu. Almův lid byl uveden do 
zajetí na zkoušku jejich víry. (Viz Mosiáš 23:21.) Obě sku-
piny se mocně modlily, aby byly ze zajetí propuštěny. Ač-
koli byly obě skupiny lidí nakonec ze zajetí vysvobozeny 
a dorazily do Zarahemly, Pán každé skupině pomohl 
jiným způsobem. Ze studia o zkouškách a vysvobození 
Limhiova lidu můžete zjistit, že Pán vždy odpoví na 
naše modlitby svým způsobem a ve svém čase, pokud se 
pokoříme. Ze studia o zkouškách a vysvobození Almova 
lidu můžete poznat, jak se spoléhat na Pána, aby vás 
uprostřed vašich těžkostí a zkoušek posílil.
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Mosiáš 21–24
Nefité v zemi Lehi-Nefi zažívají naplnění Abinadiových 
proroctví
Představte si, že žijete v zemi Lehi-Nefi během vlády 
krále Noéma a zavrhli jste Abinadiovo učení. Nyní jste 
vy a váš národ v zajetí Lamanitů, přesně tak jak Abi-
nadi prorokoval. Co byste udělali?

Nyní se zamyslete nad zkouškami nebo protivenstvím, 
kterými právě procházíte. Přečtěte si následující verše 
a označte si, co se z nich dozvídáte o hledání a získání 
vysvobození: Mosiáš 21:5, 14; 22:1–2; 23:23 a 24:21.

Až budete číst následující slova staršího 
Richarda G. Scotta z Kvora Dvanácti 
apoštolů, podtrhněte si dva zdroje 
zkoušek a utrpení v našem životě, o nichž 
se zmiňuje: „Nikdo nechce zažívat 
protivenství. Zkoušky, zklamání, smutek 

a zármutek přicházejí ze dvou v zásadě odlišných 
zdrojů. Ti, kteří porušují Boží zákony, budou mít tyto 
zkoušky vždy. Tím druhým důvodem protivenství je to, 
aby v našem životě bylo dosaženo Pánových záměrů 
– abychom získali vytříbenost, která přichází skrze 
zkoušky. Pro každého z nás je velice důležité určit, ze 
kterých zdrojů naše zkoušky a těžkosti pocházejí, 
protože nápravná opatření se od sebe velmi liší.“ 
(„Trust in the Lord“, Ensign, Nov. 1995, 16.)

Limhiův lid byl uveden do zajetí kvůli své neposluš-
nosti, zatímco Almův spravedlivý lid zakusil protiven-
ství, které ho vytříbilo. Limhiův lid se v důsledku svého 
zajetí pokořil a byl přiveden k Bohu. Když studujete 
tyto dva příběhy o božském vysvobození, může vám to 
pomoci posílit víru, abyste dokázali volat k Pánu a po-
žádat Ho o vysvobození, ať již zažíváte jakékoli strasti.

 1. První otázka v níže uvedené tabulce – Jak se dostali 
do zajetí? – je již zodpovězena. Do studijního deníku si 

napište odpověď na druhou otázku: Jak byli vysvobozeni?

Limhiův lid Almův lid

Jak se dostali do 
zajetí?

(Mosiáš 20:21–
22; 21:1–4)
Lidé nečinili 
pokání, 
a proto dal Pán 
Lamanitům moc 
uvést je do zajetí.

(Mosiáš 23:1–4, 
19–20, 25–38; 
24:8–9)
Lidé dodržovali 
své smlouvy, ale 
byli zrazeni, zajati 
a pronásledováni 
zlovolnými lidmi.

Jak byli 
vysvobozeni?

(Mosiáš 22:1–9, 
13–14)

(Mosiáš 24:17–25)

Přemítejte o odpovědích na níže uvedené otázky, které 
se týkají Limhiova lidu:

• Co bylo podle Mosiáše 21:6 známkou toho, že se 
Limhiova skupina dosud nepokořila a neobrátila 
k Pánu? Čím se toto liší od toho, jak na zajetí reago-
val Almův lid? Když se zamyslíte nad tím, co prožila 
Limhiova skupina, jak vám to může pomoci správně 
reagovat na vlastní zkoušky?

• I když Limhiův lid nebyl ihned vysvobozen ze strastí, 
jak jim Pán požehnal? (V Mosiášovi 21:16 byste si 
mohli označit slova „postupně počalo … dařiti“.) 
Měli jste někdy pocit, že vám Pán pomohl projít 
zkouškou postupně, po malých krůčcích?

• Jak myslíte, že postoj lidí popsaný v Mosiášovi 
21:30–33 přispěl k jejich vysvobození?

 2. Vyberte jednu z následujících pravd, které lze najít 
v tom, co jste si přečetli o zkouškách a vysvobození Limhi-

ova lidu. Do studijního deníku si napište odstavec o tom, jak mů-
žete tuto pravdu uplatnit ve vlastním životě.
a) Když se pokoříme, voláme k Pánu a činíme pokání z hří-
chů, On vyslyší naše modlitby a ulehčí břemeno našich hří-
chů ve svém vlastním čase.
b) Když uzavřeme smlouvu, že budeme sloužit Bohu a do-
držovat Jeho přikázání, Pán připraví cestu k našemu vysvo-
bození.

Při čtení následujících slov staršího Richarda G. Scotta 
přemýšlejte o strastech a vysvobození Almova lidu: 
„Právě v okamžiku, kdy se zdá, že všechno probíhá 
tak, jak má, se často stává, že přijde najednou mnoho 
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zkoušek. Nejsou-li ony zkoušky důsledkem vaší 
neposlušnosti, jsou důkazem toho, že si Pán myslí, 
že jste připraveni na další růst. (Viz Přísloví 3:11–12.) 
Proto vám poskytuje zkušenosti, které podněcují růst, 
porozumění a soucit, což vás zušlechťuje k vašemu 
věčnému užitku. Abyste se dostali z místa, kde jste 
nyní, tam, kde si vás Pán přeje mít, je zapotřebí hodně 
namáhání, a to obecně znamená nepohodlí a bolest.“ 
(„Trust in the Lord“, 16–17.)

V Mosiášovi 23:21–22 si označte slova, která poukazují 
na to, že Pán bude zkoušet naši trpělivost a víru, 
aby nám pomohl posílit naši důvěru v Něho. (Viz 
také NaS 122:5–7.)

Do příručky si zapište stručné odpovědi na tyto otázky:

• Kdybyste se nacházeli mezi Almovým lidem během 
událostí zaznamenaných v Mosiášovi 23–24, jaká 
zkouška by pro vás byla nejtěžší? Proč?   
 

• Čemu se můžete naučit z toho, jak Alma a jeho 
lid na své zkoušky reagovali? (Viz Mosiáš 24:1–12, 
15–16.)   
 

• I když Pán nevysvobodil Almův lid okamžitě, co pro 
ně zpočátku udělal? (Viz Mosiáš 24:15.)   
 

Z toho, co prožila Almova skupina, se můžeme naučit 
jedné zásadě: Když se budeme trpělivě podrobovat 
vůli Páně, Pán nás posílí a ve svém čase nás z na-
šich zkoušek vysvobodí.

 3. Ve studijním deníku vysvětlete, co podle vás znamená 
trpělivě se podrobovat vůli Páně v době zkoušky a jak vás 

to může připravit na to, abyste od Pána obdrželi sílu a požehnání, 
které vám dá, aby vám pomohl tyto těžkosti zvládnout.

Na začátku této lekce jste byli vyzváni, abyste se za-
mysleli nad zkouškami a protivenstvím, kterým nyní 
čelíte. Až si je budete vybavovat, zvažte možnost zapsat 
si odpovědi na níže uvedené otázky do studijního 
deníku nebo na samostatný kus papíru:

• S jakými zkouškami právě teď v životě zápolím?
• Co musím udělat, abych se připravil(a) na to, 

abych ve svém životě mohl(a) obdržet Pánovu 
vysvobozující moc?

 4. Do studijního deníku si pod dnešní látku napište toto:

Prostudoval(a) jsem si Mosiáše 21–24 a dokončil(a) jsem 
tuto lekci (datum).

Další otázky, úvahy a postřehy, o které bych se rád(a) podělil(a) 
se svým učitelem:

13. BLOK: 4. DEN

Mosiáš 25
Úvod
Jak je zaznamenáno v Mosiášovi 25, Limhiův lid a Al-
movi následovníci se vrátili do Zarahemly a byli bez-
pečně sjednoceni pod vládou krále Mosiáše. Když se 
tyto skupiny Nefitů spojily, byly si vědomy dobrotivosti 
Boží a Jeho moci je vysvobodit. Rovněž založily sjedno-
cenou Církev. Při studiu této lekce vám může prospět, 
když se zamyslíte nad tím, kdy jste byli v životě svědky 
dobrotivosti Boží a požehnání, která vyplývají z členství 
v pravé Církvi Ježíše Krista.

Mosiáš 25:1–13
Lidé, kteří se shromáždili v Zarahemle, se sjednocují 
a stávají se známými jako Nefité
Přečtěte si následující příběh o mladé ženě, která byla 
ochráněna díky tomu, že na výletě se skupinou Mla-
dých žen naslouchala Duchu:

„Cestou zpátky jsem šla v pomalejší skupině s pěti dív-
kami a s naším vedoucím. Všichni ostatní fotografovali, 
a tak jsem se rozhodla jít napřed. Když jsem šla dolů 
z kopce, zaslechla jsem zabučet krávu [znělo to, jako 
kdyby umírala]. Varovný hlas, který byl důrazný, avšak 
tichý, řekl: ‚Vrať se.‘ Téměř jsem ho ignorovala, ale přišel 
znovu. Tentokrát jsem uposlechla a vrátila jsem se ke 
skupině. Když jsme šli dolů, uviděli jsme dva obrovské 
rozzuřené černé býky, kteří běželi do kopce. Ten větší 
na nás zíral a začal hrabat kopytem do země. … Byly 
jsme k smrti vyděšené, ale náš vedoucí kněžství odvedl 
jeho pozornost, a my jsme mohly přelézt plot a dostat 
se do bezpečí.

Když jsme se vrátili do tábora, uvědomila jsem si, že 
kdybych bývala neuposlechla nabádání Ducha, byla 
bych těžce zraněná, nebo jsem mohla i zemřít. Věděla 
jsem, že o mě osobně Nebeský Otec pečoval a že mě 
ochránil. Jsem Pánu za ono varování velmi vděčná. Tato 
zkušenost posílila moje svědectví a dodala mi větší 
lásku k Pánu.“ (Marissa W., „Turn Back“, New Era, 
Nov. 2010, 47.)

Jak vás může posílit to, když slyšíte nebo čtete o zá-
žitcích jiných lidí, které dokládají dobrotivost a moc 
Boží?
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Když se Limhiův lid a Almův lid spojili s lidem v Zara-
hemle, král Mosiáš nechal přečíst jejich záznamy všem 
lidem. (Viz Mosiáš 25:1–6.) V Mosiášovi 25:7 vyhle-
dejte, jak lidé krále Mosiáše reagovali, když si vyslechli, 
jak se Pán k těmto lidem zachoval.

 1. Ke každému z veršů v Mosiášovi 25:8–11 si do studij-
ního deníku zapište, jak lidé reagovali, když si vyslechli 

zážitky svých bratří. Například v Mosiášovi 25:8 se uvádí, že když 
lidé viděli ty, kteří byli vysvobozeni ze zajetí Lamanitů, „byli napl-
něni nesmírně velikou radostí“.
a) Mosiáš 25:8
b) Mosiáš 25:9
c) Mosiáš 25:10
d) Mosiáš 25:11

Do písem si k Mosiášovi 25:8–11 můžete napsat tuto 
zásadu: Když studujeme záznamy Božího jednání 
s druhými, můžeme pociťovat radost a vděčnost za 
dobrotivost Boží.

Zamyslete se nad možnými zdroji, z nichž byste se 
mohli dozvědět o lidech, kteří zakusili dobrotivost Boží. 
Mohou mezi ně patřit písma, historie Církve, církevní 
časopisy, proslovy z generálních konferencí, vaše 
osobní záznamy z rodinné historie, svědecká shro-
máždění, Nedělní škola a třídy nositelů kněžství nebo 
Mladých žen. Vzpomeňte si na nějakou situaci, kdy jste 
se z těchto zdrojů dozvěděli něco o dobrotivosti Boží. 
Pak přemítejte o odpovědích na tyto otázky:

• Měl(a) jsem nějaký zážitek, kdy mi vědomí Boží dob-
rotivosti k druhým lidem pomohlo pociťovat radost 
nebo vděčnost?

• Jaké by mohly být dlouhodobé důsledky 
toho, kdybych pravidelně studoval(a) příběhy 
o dobrotivosti Boží a o tom, jak Bůh jedná s druhými 
– ať již v písmech, nebo v jiných zdrojích?

Země  
Zarahemla

Limhiův lid uniká

Země Nefi 
(Lehi-Nefi)

Vody 
Mormonu

Alma a jeho 
lid odcházejí

Země Helam

Alma a jeho 
lid unikají

Zvažte, zda byste během nadcházejícího týdne ne-
mohli v nějakém zdroji vyhledat příběh o dobrotivosti 
Boží, který vás naplňuje údivem, úžasem, radostí nebo 
vděčností. Své poznatky a to, jak na vás tento příběh 
zapůsobil, byste si mohli zapsat do osobního deníku. 
Také byste mohli tento příběh použít při rodinném 
domácím večeru a učit svou rodinu o dobrotivosti Boží, 
nebo byste se o něj mohli podělit se třídou semináře či 
s nějakým přítelem.

Mosiáš 25:14–24
Alma zakládá po celé zemi Nefitů Církev Boží
Poté, co Mosiáš domluvil a dočetl záznamy, promluvil 
k lidem Alma. Přečtěte si Mosiáše 25:14–16 a vyhle-
dejte, čemu Alma učil. Do příručky si napište odpo-
vědi na tyto otázky:

• V jakém smyslu je to, čemu Alma učil, vhodným 
shrnutím zážitků Limhiova lidu i Almových násle-
dovníků?   
 

• Proč bylo podle vás pro lidi důležité vyslechnout si 
Almova slova poté, co slyšeli o historii Zenifova lidu?  
  
 

Než budete v Mosiášovi 25 číst dál, vzpomeňte si na to, 
kdy jste navštívili nějakou jinou než svou domovskou 
odbočku nebo sbor Svatých posledních dnů. Vzpo-
meňte si na to, co bylo v této navštívené odbočce nebo 
sboru podobné tomu, co máte ve svém domovském 
sboru nebo odbočce.

Přečtěte si Mosiáše 25:17–22 a zaměřte se na to, jak 
byla Církev mezi Nefity v Almově době řízena. „Cír-
kve“ v Mosiášovi 25:21 mají podobný význam jako 
sbory a odbočky Církve v dnešní době. Podobně jako 
v Almově době Bůh i v dnešní době povolává ve-
doucí a vede svou Církev.

V Mosiášovi 23:16 jste se dozvěděli, že Alma „byl jejich 
vysokým knězem“ a „zakladatelem jejich církve“. (Mo-
siáš 23:16.) President Joseph Fielding Smith vysvětlil: 
„Hlavní část Nefitů, pod vládou druhého krále Mosi-
áše, se v dosud nedotčeném stavu nacházela v zemi 
Zarahemla. Zmínka o tom, že Alma byl zakladatelem 
jejich církve, se týkala uprchlíků, kteří unikli ze země 
prvního dědictví Nefitů. Postupem času našli cestu 
zpět k hlavní části členstva Církve a Alma byl vysvě-
cen jako vysoký kněz nad Církví v celé zemi obývané 
Nefity.“ (Answers to Gospel Questions, comp. Joseph 
Fielding Smith Jr., 5 vols. [1957–1966], 3:39–40.)

 2. Ve studijním deníku krátce odpovězte na každou 
z těchto otázek:
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a) V čem se Církev, která byla mezi Nefity, podobá Církvi  
v dnešní době?
b) Proč bylo podle vás důležité, aby vedoucí byli povoláni Almou, 
který měl pravomoc od Boha?
c) Proč je důležité, aby vedoucí učili o týchž pravdách všechny 
členy Církve po celém světě?

Při četbě Mosiáše 25:23–24 se zaměřte na výrazy, které 
popisují ty, co vstoupili do Církve Kristovy, a které 
rovněž popisují i členy Pánovy Církve v dnešní době. 
Jedna ze zásad, kterou se z těchto veršů dozvídáme, 
zní: Když na sebe vezmeme jméno Ježíše Krista 
a budeme podle toho žít, Pán na nás bude vylévat 
svého Ducha.

 3. Do studijního deníku si napište odpovědi na tyto 
otázky:

a) Jak se výrazy v Mosiášovi 25:23–24, které popisují nefitské 
členy Církve, vztahují i na členy Církve v dnešní době?
b) Jaký vliv může mít snaha pamatovat na to, že jste na sebe 
vzali jméno Ježíše Krista, na vaše myšlenky a každodenní roz-
hodnutí?

Všimněte si, že v Mosiášovi 25:24 „Pán … vyléval svého 
Ducha“ na svůj lid. Starší Joseph B. Wirthlin z Kvora 
Dvanácti apoštolů zdůraznil, jakou hodnotou má dar 
Ducha Svatého pro členy Církve:

„Dar Ducha Svatého, který představuje 
právo obdržet Ducha Svatého jako stálého 
společníka, je získán pouze za podmínky 
víry v Krista, pokání, křtu ponořením 
a vkládání rukou oprávněnými služebníky 
obdarovanými Melchisedechovým 

kněžstvím. Je to nejvzácnější dar, který je k dispozici 
pouze způsobilým členům Pánovy Církve.

… Je to zdroj svědectví a duchovních darů. Osvěcuje 
mysl, plní nám duši radostí, učí nás všem věcem a při-
pomíná nám zapomenuté poznání. Duch Svatý nám 
také ‚ukáže všechny věci, které [máme] činiti‘. [2. Nefi 
32:5.]“ („Nevýslovný dar“, Liahona, květen 2003, 26.)

 4. Do studijního deníku si napište odpovědi na tyto 
otázky:

a) Jak vám aktivní účast v Církvi Ježíše Krista pomáhá pociťo-
vat Ducha?
b) Co můžete udělat, abyste prohloubili svou věrnost a aby vaše 
skutky byly spravedlivější, abyste tak mohli pociťovat ještě větší 
blízkost Ducha?

Využijte příležitosti podělit se s někým o to, jak vám 
v životě požehnal dar Ducha Svatého. Požehnání, která 
jste obdrželi skrze Ducha Svatého, se mohou prohlubo-
vat, když se budete snažit být hodni Jeho společenství.
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 5. Do studijního deníku si pod dnešní látku napište toto:

Prostudoval(a) jsem si Mosiáše 25 a dokončil(a) jsem tuto 
lekci (datum).

Další otázky, úvahy a postřehy, o které bych se rád(a) podělil(a) 
se svým učitelem:

14. BLOK: 1. DEN

Mosiáš 26
Úvod
V Mosiášovi 26 se píše o tom, že někteří nevěřící Nefité 
z nastupující generace působili na členy Církve licho-
tivými slovy a sváděli je k hříchu. Alma se modlil o to, 
aby zjistil, jak tyto členy soudit podle vůle Boží. Pán 
Almovi zjevil, jak má volat členy Církve k zodpověd-
nosti za jejich hříchy. Pán také stanovil podmínky pro 
pokání. Alma se také poučil o ochotě Boha odpouštět 
těm, kteří činí opravdové pokání.

Mosiáš 26:1–6
Mnozí z dorůstající generace nemají víru a hřeší
Na chvíli se zamyslete nad touto otázkou: Proč podle 
vás někteří mladí lidé nemají svědectví nebo nemají 
silné svědectví, i když poslouchali proroky a jejich 
rodiče je učili evangeliu?

Mosiáš 26 nám poskytuje určitý náhled na tuto otázku. 
Prostudujte si tyto verše a odpovězte na otázky v násle-
dující tabulce (odpovědi napište do příručky):

Mosiáš 26:1–2 Jakým třem věcem mnozí z dorůstající 
generace nevěřili?   
 

Mosiáš 26:3 Jak na nás může působit četba písem 
či naslouchání prorokům, pokud máme 
nevěřícný postoj?   
 

Mosiáš 26:4 Jaký byl jeden z hlavních důvodů toho, 
proč tito lidé neměli víru ve Spasitele 
a nevstoupili do Církve?   
 

Napište jednu zásadu, které jste se naučili při studiu těchto 
veršů:   
 

Slova „tradice otců“ v Mosiášovi 26:1 se vztahují na 
pravdy evangelia předávané z generace na generaci; 
tato slova také mohou jindy znamenat falešné nauky. 
(Viz např. Alma 9:16.) Jedna ze zásad obsažených 
v Mosiášovi 26:1–4 zní takto: K získání svědectví je 
nutná touha věřit a osobní úsilí.

Přečtěte si níže uvedená slova presidenta Henryho 
B. Eyringa z Prvního předsednictva a podtrhněte si, 
jaké kroky jsou nezbytné k tomu, abychom získali svě-
dectví a udrželi si ho:

„Svědectví musíme vyživovat modlitbou 
víry, musíme hladovět po slovu Božím 
v písmech a musíme být poslušni pravdy, 
kterou jsme obdrželi. Opomínání mod-
litby je nebezpečné. Nahodilé studium 
písem a jejich nahodilá četba naše 

svědectví také ohrožuje. Pro naše svědectví to jsou 
nezbytné živiny. …

Aby vaše svědectví rostlo a prospívalo, musíte se 
důsledně a trvale věnovat hodování na slově Božím, 
upřímné modlitbě a poslušnosti Pánových přikázání.“ 
(„Živoucí svědectví“, Liahona, květen 2011, 127.)

Všimněte si, že v Almově době ti z dorůstající generace 
nedělali to, o čem se president Eyring zmiňuje.

 1. Do studijního deníku si napište odpovědi na tyto 
otázky:

a) Proč je z vaší osobní zkušenosti důležité mít víru, když se 
modlíte, čtete písma a snažíte se dodržovat přikázání?
b) Popište nějaký zážitek, kdy modlitba naplněná vírou, četba 
písem nebo poslušnost přikázání posílila vaše svědectví.

Na chvilku se zamyslete, zda jste někdy byli svědky 
toho, jak lidé, kteří neměli svědectví o evangeliu, ovliv-
nili členy Církve. Přečtěte si Mosiáše 26:5–6 a zaměřte 
se na to, jak nevěřící ovlivnili členy Církve.

Při dalším studiu pro vás může být užitečné porozumět 
těmto slovům z Mosiáše 26:6: „Ti, kteří se dopouštěli 
hříchu a kteří byli v církvi, byli církví [varováni a] na-
pomenuti.“ To znamená, že bylo nutné, aby vzpurní 
členové Církve byli souzeni podle svých hříchů a byla 
jim dána možnost činit pokání.

Mosiáš 26:7–39
Alma se ptá, jak soudit ty, kteří se dopouštějí hříchu
Abyste se připravili na studium zbývající části Mosiáše 26, 
představte si, že jste biskupem sboru, v němž se několik 
členů dopustilo závažných hříchů. Jako biskup jste Pá-
nem pověřen volat tyto členy k zodpovědnosti a pomoci 
jim činit pokání. Zamyslete se nad tím, jak byste s těmito 
členy jednali a jak byste jim co nejlépe pomohli.
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Takováto situace byla pro Almu obtížná. Podobně jako 
oprávnění vedoucí kněžství v dnešní době měl i on 
zodpovědnost pomáhat členům Církve, kteří spá-
chali závažné hříchy, činit pokání, obdržet odpuštění 
a znovu získat aktivní a úctyhodné postavení v Církvi. 
Přečtěte si Mosiáše 26:7–14 a zaměřte se na to, jak 
Alma reagoval na tuto situaci a co udělal, aby obdržel 
odpověď od Pána.

 2. Do studijního deníku si napište, proč je pro nás důle-
žité vědět, že když vedoucí kněžství pomáhají těm, kteří 

zhřešili, usilují přitom o Pánovo vedení a získávají ho.

Vzpomeňte si, že Alma byl předtím, než byl obrácen, 
knězem zlovolného krále Noéma. Přečtěte si Mosiáše 
26:15–18 a určete, co Alma a jeho lid udělali, aby se 
vrátili k Pánu, a jaká požehnání jim Pán udělil.

 3. Přečtěte si Mosiáše 26:29–30. Poté splňte jeden nebo 
oba tyto úkoly:

a) Vysvětlete, proč je podle vás důležité, aby každý – včetně 
těch, kteří se dopustili závažného hříchu – rozuměl této zásadě: 
Pán odpustí těm, kteří s upřímným srdcem činí pokání.
b) Napište své svědectví o této zásadě: Pán odpustí těm, kteří 
s upřímným srdcem činí pokání.

Poté, co se Alma modlil o vedení ohledně toho, jak má 
pomoci členům Církve, kteří se dopustili závažných hří-
chů, mu Pán dal ponaučení. Měl dát těmto členům příle-
žitost k pokání, ale pokud by pokání nečinili, neměli být 
počítáni mezi Pánův lid. Toto ponaučení nám poskytuje 
důležitý náhled na zásadu pokání. Přečtěte si Mosiáše 
26:21–31 a zaměřte se na postřehy týkající se pokání.

 4. Abyste dokázali podrobně rozebrat zásady, o nichž 
v těchto verších čtete, splňte ve studijním deníku dva 

nebo více těchto úkolů:
a) Jak byste shrnuli Spasitelova slova uvedená v Mosiášovi 
26:23? Proč je podle vás důležité uvědomovat si, že za naše hří-
chy zaplatil sám Spasitel?
b) Jaká slova v Mosiášovi 26:21–31 dokládají Spasitelovu dů-
věru v Almu jakožto vedoucího kněžství? Jak může vedoucí kněž-
ství pomáhat těm, kteří se potýkají s těžkými hříchy nebo 
pokušeními?
c) Co podle vás znamená činit pokání „v upřímnosti srdce 
svého“? (Mosiáš 26:29.)
d) Proč podle vás musíme odpouštět druhým, máme-li získat Pá-
novo odpuštění? (Viz Mosiáš 26:31.)

Vlastními slovy popište zásadu, kterou jste objevili 
v Mosiášovi 26:21–31:   
 

I když jste si možná zapsali jinou zásadu, nebo jste 
použili jiná slova, níže jsou uvedeny příklady několika 
zásad obsažených v Mosiášovi 26:21–31:

• Biskupové a presidenti odboček zastupují Pána 
ve snaze pomoci nám činit pokání a získat od-
puštění.

• Vyznání hříchů vede k odpuštění. (Všechny hříchy 
musí být vyznány Bohu a závažné hříchy mají být vy-
znány vedoucímu kněžství, který nám může pomoci 
s pokáním.)

• Abychom získali Pánovo odpuštění, musíme 
odpouštět druhým.

 5. Abyste dokázali podrobně rozebrat tyto zásady, pře-
čtěte si následující modelové situace. Vyberte si jednu 

z těchto modelových situací a do studijního deníku si napište, 
jaké verše a zásady, které jste dnes studovali, mohou lidem v uve-
dené situaci pomoci:
a) Mladá žena se dopustila závažného hříchu, ale bojí se pro-
mluvit si s biskupem.
b) Mladý muž má touhu činit pokání, ale neví jak.
c) Mladá žena znovu spáchala hřích, kterého se dopustila již 
v minulosti, a má obavy, že Pán jí již neodpustí.
d) Mladý muž se rozhodne činit pokání, ale nechce odpustit 
tomu, kdo ho urazil.

 6. Vyberte si jednu ze zásad uvedených v této lekci a za-
myslete se nad tím, jak byste ji mohli uplatnit ve své 

snaze činit pokání. Do studijního deníku si napište, jak tuto zá-
sadu uplatníte.
Přečtěte si Mosiáše 26:37–39, abyste zjistili, jak Alma 
uplatnil Pánovy rady. Zkušenost, kterou měl Alma 
a jeho lid, nás učí, že když činíme pokání a žijeme 
spravedlivě, můžeme pociťovat pokoj a může se nám 
dařit dobře.
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 7. Do studijního deníku si pod dnešní látku napište toto:

Prostudoval(a) jsem si Mosiáše 26 a dokončil(a) jsem tuto 
lekci (datum).

Další otázky, úvahy a postřehy, o které bych se rád(a) podělil(a) 
se svým učitelem:

14. BLOK: 2. DEN

Mosiáš 27
Úvod
Mosiáš 27 vypráví o obrácení Almy (syna Almova) 
a synů krále Mosiáše. Popisuje jejich vzpurné snahy 
zničit Církev Boží, navštívení andělem, Almovu 
zázračnou proměnu a snahu těchto mladých mužů 
napravit škody, které způsobili. Příběh o Almově obrá-
cení zdůrazňuje, že každý jednotlivec musí být znovu-
zrozen a žít spravedlivě. Tato kapitola také poukazuje 
na požehnání plynoucí z toho, když se modlíme za ty, 
kteří se rozhodnou nežít podle evangelia Ježíše Krista.

Mosiáš 27:1–23
Anděl volá Almu mladšího a syny Mosiášovy k pokání
Pomyslete na ty, které znáte a kteří nemají svědectví 
o evangeliu nebo odpadli od Církve. Co byste dělali, 
kdyby některý z nich odmítal veškeré vaše snahy mu 
pomoci? Během svého dnešního studia hledejte ná-
měty, které vám pomohou na tuto otázku odpovědět.

Přečtěte si Mosiáše 27:8–10 a uveďte, jak tyto verše 
popisují Almu a syny Mosiášovy. Co se Alma a synové 
Mosiášovi snažili provést Církvi a jejím členům?

Jaká část popisu Almy a synů Mosiášových vás nejvíce 
zaujala? Proč?   
  
 

Někdy můžeme být pokoušeni domnívat se, že určití 
lidé se nikdy nezmění a nepřijdou k Pánu. Přemýšlejte 
o tomto postoji, až budete dál studovat Mosiáše 27.

Přečtěte si Mosiáše 27:11–14 a podtrhněte si, proč k Al-
movi a k synům Mosiášovým přišel anděl.

Mosiáš 27:14 obsahuje tuto zásadu: Pán odpovídá na 
naše věrné modlitby za druhé. Tuto zásadu si můžete 
zapsat do písem vedle verše Mosiáš 27:14. Ne každého, 
kdo potřebuje činit pokání, a ne každého, za něhož se 
modlíme, navštíví anděl. Pán odpovídá na naše věrné 
modlitby za druhé podle své moudrosti.

 1. Do studijního deníku si napište odpověď na jednu 
nebo obě tyto otázky:

a) Kdy jste pocítili, že díky vašim modlitbám se v životě druhého 
člověka změnilo něco k lepšímu?
b) Jak může víra v to, že Pán odpovídá na naše vírou naplněné 
modlitby za druhé, ovlivnit způsob, jak se modlíte?

Přemítejte o tom, jak byste mohli příběh o Almovi 
a synech Mosiášových vztáhnout na sebe. Můžete se 
dál modlit za ty, které znáte a které máte rádi a kteří 
se rozhodli jednat v rozporu s učením Páně. Můžete 
pamatovat na to, že Pán slyší vaše modlitby a od-
povídá na ně svým vlastním způsobem a ve svém 
vlastním čase, a přitom každému ponechává svobodu 
jednání. Také se pozorně zamyslete nad těmito otáz-
kami: Kdo se možná modlí za vaše blaho? Jak si Pán 
možná přeje, abyste se změnili? Co musíte udělat, aby 
tato změna nastala?

Přečtěte si zbývající část andělových slov určených 
Almovi, která jsou zaznamenána v Mosiášovi 27:15–16. 
Pamatujte na to, že anděl mluvil „hlasem hromu, který 
způsobil, že země, na níž stáli, se třásla“. (Mosiáš 
27:11.) Představte si, jak by na vás tento zážitek zapů-
sobil, kdybyste byli s Almou a syny Mosiášovými.
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Jak byste shrnuli andělovo poselství?   
 

Poté, co anděl pronesl své poselství, nemohl Alma 
mluvit. Zeslábl a ostatní ho „nesli … bezmocného“ 
(Mosiáš 27:19) k jeho otci. Když Almův otec uslyšel, 
co se přihodilo, „radoval [se], neboť věděl, že to byla 
moc Boží“. (Mosiáš 27:20.) Dal shromáždit lid, „aby 
mohl býti svědkem toho, co Pán učinil pro jeho syna“. 
(Mosiáš 27:21.) Almův otec požádal kněze, aby se 
postili a modlili o to, aby jeho syn znovu získal sílu 
a schopnost mluvit. (Viz Mosiáš 27:22.) Pán jejich 
modlitby zodpověděl.

Mosiáš 27:24–31
Alma mladší a synové Mosiášovi činí pokání a jsou 
znovuzrozeni
Přečtěte si Mosiáše 27:23–24, 28–30, abyste zjistili, jak 
se Alma mladší po svém setkání s andělem změnil. 
Do níže uvedené tabulky napište slova, která popisují 
Almův duchovní stav před a po změně srdce.

Před Po

 2. Do studijního deníku si napište jeden z výrazů, které 
jste si zapsali do sloupce nadepsaného Po a který doufáte, 

že vás bude celý život charakterizovat. Vysvětlete proč.

Znovu si přečtěte Mosiáše 27:24, 28 a označte si, co 
z toho, co udělal Alma a co udělal Pán, způsobilo 
změnu Almova srdce.

 3. Do studijního deníku si napište, proč je důležité rozu-
mět tomu, co musíme dělat, když se snažíme změnit svůj 

život, a co pro nás udělá Pán.
 4. Ve studijním deníku si odpovězte buď na jednu z ná-
sledujících otázek, nebo na obě:

a) Jak může Mosiáš 27 pomoci těm, kteří ztratili odvahu a myslí 
si, že již nemohou činit pokání a přijít k Pánu?
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b) Jak může Mosiáš 27 po-
moci těm, kteří se domnívají, 
že někdo jiný nebude nikdy 
činit pokání a nepřijde 
k Pánu?

Přečtěte si Mosiáše 
27:25–26 a zjistěte, kdo 
se musí skrze Usmíření 
změnit – neboli, jinak 
řečeno, kdo musí být 
zrozen z Boha.

Tyto verše nás učí této 
zásadě: Každý z nás 
musí být znovuzrozen 
skrze Usmíření Je-
žíše Krista. Být zrozen 
z Boha znamená, že 
Duch Páně způsobí 
v srdci člověka mocnou 
změnu, takže dotyčný 

člověk již nemá touhu činit zlo, ale touží usilovat o věci 
Boží. (Viz Mosiáš 5:2.) Alma a synové Mosiášovi zaku-
sili rychlou a mocnou změnu srdce, ale většina z nás se 
mění skrze Usmíření postupně. Zrození z Boha je spíše 
proces než jednorázová událost.

 5. Do studijního deníku si napište odpovědi na tyto 
otázky:

a) Jak se skrze Usmíření měníte, zatímco činíte pokání a snažíte 
se každý den následovat Spasitele?
b) Co konkrétního můžete udělat pro to, abyste se více přiblížili 
Pánu a umožnili Usmíření, aby vám změnilo život?

Mosiáš 27:32–37
Alma mladší a synové Mosiášovi cestují po zemi, vyznávají 
své hříchy a posilují Církev
Další verše, které budete studovat v Mosiášovi 27, 
dokládají tuto zásadu: Aby bylo pokání opravdové, 
musí člověk udělat vše, co může, aby napravil 
škody, které způsobil. Odškodnění znamená udělat 
vše, co je v našich silách, abychom napravili následky 
špatných rozhodnutí, a obnovili to, co jsme svými 
skutky způsobili. Pokud by například někdo něco 
ukradl sousedovi, odškodnit ho znamená vrátit ukra-
dený předmět. Přečtěte si Mosiáše 27:31–37 a zjistěte, 
co Alma a synové Mosiášovi udělali, aby napravili to, co 
způsobili svými hříchy.

Napište, jak by někdo mohl napravit to, co způsobil 
těmito hříchy:

• Lhaní rodičům:   
 

• Šíření pomluv o někom:   
 

• Podvádění s úkoly ve škole:   
 

Až budete přemýšlet o tom, jak můžete být skrze Usmí-
ření proměněni, zamyslete se nad tím, jak můžete činit 
pokání a napravit to, co jste způsobili svými hříchy.

 6. Do studijního deníku si pod dnešní látku napište toto:

Prostudoval(a) jsem si Mosiáše 27 a dokončil(a) jsem tuto 
lekci (datum).

Další otázky, úvahy a postřehy, o které bych se rád(a) podělil(a) 
se svým učitelem:

14. BLOK: 3. DEN

Mosiáš 28–29
Úvod
Synové krále Mosiáše měli po svém obrácení velkou 
touhu kázat evangelium Lamanitům. Král Mosiáš jejich 
rozhodnutí podporoval, ale v důsledku toho zůstal 
bez následníka trůnu a správce záznamů. Dal Almovi 
(synovi Almy) zodpovědnost za péči o záznamy. Místo 
toho, aby ustanovil dalšího krále, zavedl jako nový 
způsob vlády systém soudců.

Může být užitečné používat 
v písmech různé způsoby 
značení, abyste tak od sebe 
odlišili různá témata nebo 
pravdy. Například v Mosiášovi 
27:24, 28 byste si mohli pod-
trhnout to, co Alma udělal, 
aby se změnil, a zakroužkovat 
to, co udělal Pán. Pak tyto 
skutečnosti budete moci od 
sebe rozlišit na první pohled. 
Na nějaké místo v písmech 
byste si mohli napsat vysvět-
livky, abyste si pamatovali, co 
které označení znamená.

Používání různých 
způsobů značení
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Mosiáš 28:1–9
Synové Mosiášovi pociťují touhu kázat Lamanitům
Ke každé větě zapište, do jaké míry tato věta vysti-
huje vaši touhu. Použijte bodovou stupnici od 1 do 10 
(1 znamená „nemám žádnou touhu“ a 10 znamená 
„mám nesmírně silnou touhu“).

------- Mám upřímnou touhu pomáhat druhým najít věčné štěstí.

------- Jsem ochoten něco obětovat, abych pomohl druhým lidem.

------- Mám touhu sdílet evangelium s druhými.

------- Jste-li mladý muž, zhodnoťte svou touhu sloužit na misii na plný  
 úvazek. (Jste-li mladá žena, můžete svou touhu zhodnotit také.)

Projděte si Mosiáše 27:8–10 a určete, jak by Alma a sy-
nové Mosiášovi zhodnotili předešlé věty ještě před tím, 
než byli obráceni.

Nyní si přečtěte Mosiáše 28:1–3 a určete, jak se synové 
Mosiášovi ve výše uvedených oblastech změnili. Při 
čtení pamatujte na to, že slovem zahynout je míněno 
být duchovně ztracen.

Zapište si odpovědi na tyto otázky:

S kým se synové Mosiášovi chtěli podělit o evangelium?  
  
 

Podle toho, o čem jste dosud v Knize Mormonově četli, 
jakým nebezpečím mohli synové Mosiášovi čelit na své 
misii mezi Lamanity?   
 

Přečtěte si Mosiáše 28:4 a zamyslete se nad tím, jak 
byste tento verš formulovali vlastními slovy. Všimněte 
si, jaký vliv mělo obrácení synů Mosiášových na jejich 
touhu sdílet evangelium. V Mosiášovi 28:1–4 se učíme 
této zásadě: Tím, jak se naše obrácení prohlubuje, 
roste i naše touha sdílet evangelium.

Přečtěte si následující slova staršího 
Dallina H. Oakse z Kvora Dvanácti 
apoštolů (mohli byste si je zapsat do 
písem na okraj stránky vedle Mosiáše 
28:1–4): „Intenzita naší touhy sdílet 
evangelium je velkým ukazatelem míry 

našeho osobního obrácení.“ („Sharing the Gospel“, 
Ensign, Nov. 2001, 7.)

V první větě v Mosiášovi 28:4 si označte, čím byli 
synové Mosiášovi ovlivněni ve své touze sdílet evange-
lium. Všimněte si, že důležitou roli při posilování naší 
touhy sdílet evangelium hraje Duch Páně.

 1. Do studijního deníku si napište odpověď na jednu 
z těchto otázek:

a) Jak roste vaše touha sdílet evangelium, když posilujete své 
svědectví?
b) Jaké životní zkušenosti vás vedly k tomu, že jste chtěli sdílet 
evangelium s druhými?
c) Pokud nyní nemáte silnou touhu sdílet evangelium, co můžete 
udělat pro to, aby tato touha zesílila? (Přečtěte si Almu 17:2–3.)

 2. Představte si, že 
znáte mladého muže, 

který je členem Církve, ale má 
jen malou nebo vůbec žádnou 
touhu sloužit na misii na plný 
úvazek. Do studijního deníku 
pro něj napište dopis, ve kte-
rém mu navrhnete, co může 
dělat, aby měl větší touhu sdí-
let evangelium. Mohli byste si 
také vzpomenout na to, co 
prohloubilo vaše obrácení 
k evangeliu Ježíše Krista, a po-
dobné činnosti nebo zkuše-
nosti byste mohli doporučit 
i tomuto mladému muži. Při 
psaní pamatujte na to, že 
hlubší obrácení vede k větší 
touze sdílet evangelium s druhými.

Zatímco budete dál studovat Mosiáše 28, představte si, 
jak byste se cítili, kdyby někdo, koho máte rádi, chtěl 
odejít a žít mezi násilnickými lidmi, kteří nenávidí ty, 
již nejsou jako oni. Přečtěte si Mosiáše 28:5–9 a zjistěte, 
proč nechal Mosiáš své syny odejít na tak nebezpečnou 
misii. V knize Almově budete číst o mnohých, kteří 
„uvěří v slova jejich“ (Mosiáš 28:7) – o tisících Lama-
nitů, kteří byli obráceni díky úsilí synů Mosiášových.

Když vztáhnete nějakou 
zásadu evangelia na běžné 
životní situace, můžete díky 
tomu danou zásadu lépe 
rozebrat a můžete si lépe uvě-
domit, jaký význam má tato 
zásada ve vašem životě. Čím 
více opravdového úsilí věnu-
jete modelovým situacím, tím 
více se díky tomu naučíte.

Vztahování zásad 
evangelia na 
modelové situace
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Mosiáš 28:10–20
Mosiáš překládá desky Jareditů a předává všechny 
záznamy, o které pečoval, Almovi
Ve zbývající části Mosiáše 28 je zaznamenáno, že král 
Mosiáš zestárl a pocítil, že je potřeba, aby předtím, než 
zemře, vybral dalšího správce posvátných záznamů. 
V předchozích dvou generacích předával král desky 
dalšímu králi. Ale protože synové krále Mosiáše odešli 
na misii, neměl syna, který by mohl zdědit trůn, a tudíž 
neměl nikoho, kdo by se o desky postaral. Součástí 
těchto záznamů byly i desky Jareditů, které Mosiáš 
přeložil mocí Boží. (Viz Mosiáš 28:11–19.)

Kdybyste měli vybrat někoho, kdo by se měl postarat 
o posvátné záznamy, jaké vlastnosti byste chtěli, aby 
tento člověk měl?   
 

Popište, jak byste se cítili, kdyby vás někdo vybral, aby-
ste se starali o desky.   
 

Přečtěte si Mosiáše 28:20 a vyhledejte jméno toho, 
koho Mosiáš vybral, aby se staral o desky.

 3. Do studijního deníku si zapište, co se z rozhodnutí 
krále Mosiáše dozvídáte o Almově změně srdce. (Abyste 

mohli na tuto otázku odpovědět, možná si budete muset znovu 

přečíst Almovy předchozí skutky zaznamenané v Mosiášovi 27.) 
Také vysvětlete, jak může Mosiášova důvěra v Almu dát naději 
těm, kteří činí pokání.

Mosiáš 29
Mosiášův lid si jako novou formu vlády volí systém soudců
Jak je zaznamenáno v Mosiášovi 29, král Mosiáš navrhl, 
aby nefitská vláda již nebyla vedena králem, ale systé-
mem soudců. Přečtěte si Mosiáše 23:7–8 a porovnejte 
ho s Mosiášem 29:13, 16–18. Za jakých okolností nebo 
podmínek je podle těchto veršů monarchie (vláda krále 
nebo královny) dobrým způsobem vlády? Proč Mosiáš 
radil Nefitům, aby již nepokračovali v monarchii?

Přečtěte si Mosiáše 29:11, 25 a zakroužkujte odpovědi, 
které ukazují, jak mají podle Mosiášových slov soudci 
soudit lid: a) s velikým milosrdenstvím, b) podle zá-
kona, c) podle přikázání Božích, d) přísně.

Přečtěte si Mosiáše 29:26, 30, 33–34, 37–38 a zjistěte, 
jaká je úloha lidu v této nové podobě vlády, kterou 
král Mosiáš navrhl.

 4. Do studijního deníku si napište, proč se domníváte, že 
je důležité, aby každý občan, když slouží své zemi, „nesl 

svůj díl“. (Mosiáš 29:34.)

Alma byl jmenován prvním hlavním soudcem a svou 
roli vykonával spravedlivě. (Viz Mosiáš 29:41–43.)

Vlastními slovy popište zásadu, kterou jste se dozvěděli 
z Mosiáše 29:   
 

Zásada obsažená v této kapitole zní: Každý člověk má 
povinnost podporovat spravedlivé zákony a ve-
doucí představitele.

 5. Do studijního deníku popište jeden ze způsobů, jak 
můžete podporovat spravedlivé zákony a vedoucí předsta-

vitele ve své zemi.

 6. Do studijního deníku si pod dnešní látku napište toto:

Prostudoval(a) jsem si Mosiáše 28–29 a dokončil(a) jsem 
tuto lekci (datum).

Další otázky, úvahy a postřehy, o které bych se rád(a) podělil(a) 
se svým učitelem:
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ÚVOD KE KNIZE  

Almově
Proč studovat tuto knihu?
Při studiu knihy Almovy se dozvíte více o Ježíši Kristu 
a o tom, proč bylo Jeho Usmíření a Vzkříšení nezbytné 
pro plán štěstí Nebeského Otce. Rovněž se dozvíte 
o moci slova Božího, které překonává kněžské lstivosti, 
falešné nauky, hřích, nenávist a odpadlictví, přičemž 
přivádí jednotlivce k tomu, aby zažili mocnou změnu 
srdce a byli znovuzrozeni. Budete povzneseni, když 
budete číst o misionářském úsilí synů Mosiášových 
a o obrácení a následné věrnosti lidu Ammonova 
neboli Anti-Nefi-Lehitů. Dále se při studiu kapitol 
líčících válečné konflikty mezi Nefity a Lamanity 
budete moci naučit zásadám, které vás povedou 
v bouřlivých časech, v nichž žijete, a pomohou vám 
zvítězit v osobních bitvách s protivníkem.

Kdo napsal tuto knihu?
Mormon vytvořil knihu Almovu tak, že sestavil 
a zkrátil záznamy z velkých desek Nefiových. Kniha je 
pojmenována po Almovi, který byl synem Almovým 
a často se mu říká Alma mladší. V době, kdy král 
Mosiáš zavedl mezi Nefity vládu soudců, se Alma stal 
prvním hlavním soudcem a také následoval svého otce 
v povolání vysokého kněze nad Církví. (Viz Mosiáš 
29:42.) Nakonec se vzdal své funkce hlavního soudce, 
aby se „cele [omezil] na vysoké kněžství“ a mohl 
„promlouvati k lidu slovo Boží“ po celé zemi Nefitů. 
(Alma 4:20; 5:1.) K sestavení knihy Almovy Mormon 
použil záznamy o Almově službě (Alma 1–44) a spisy 
jeho synů Helamana (Alma 45–62) a Šiblona (Alma 63).

Kdy a kde byla napsána?
Původní záznamy, které byly použity jako podklady 
pro knihu Almovu, byly napsány pravděpodobně 
v letech 91 př. Kr. až 52 př. Kr. Mormon zkrátil tyto 
záznamy někdy mezi lety 345 po Kr. a 385 po Kr. 
Mormon nenapsal, kde se nacházel, když tyto 
záznamy zkracoval.

14. BLOK: 4. DEN

Alma 1–4
Úvod
Brzy poté, co se Alma stal hlavním soudcem, začal 
muž jménem Nehor učit falešné nauce a uvedl mezi 
Nefity kněžskou lstivost. Zabil spravedlivého muže 
a byl za svůj zločin popraven. O několik let později se 
Amlici neúspěšně pokusil stát se králem Nefitů. Když 
ho lidé na základě hlasování jako krále odmítli, shro-
máždil své příznivce (zvané Amlicité), aby vyšel proti 
Nefitům do bitvy. Nefité zvítězili, ale zahynuly desítky 
tisíc lidí. Mnoho Nefitů se díky tomu, že byli pokořeni 
válkou, rozpomenulo na své povinnosti a tisíce se jich 
připojily k Církvi. Avšak během jediného roku mnoho 
členů Církve zpyšnělo a začalo pronásledovat druhé. 
Alma se rozhodl, že se vzdá své služby hlavního 
soudce a zaměří se na vydávání svědectví o evangeliu 
Ježíše Krista.

Alma 1
Členům Církve se daří navzdory šíření kněžské lstivosti 
a pronásledování
Lidé občas chtějí být oblíbení. Přemýšlejte chvíli o mož-
ných nebezpečích, která s sebou taková touha nese. 
Co se stane, když se staráte víc o to, co si myslí vaši 
kamarádi, než o to, co si o vás myslí Bůh?

Jak je zaznamenáno v Almovi 1, muž jménem Nehor 
se stal mezi některými lidmi velmi oblíbeným. Přečtěte 
si Almu 1:2–6 a zjistěte, čemu Nehor učil a jak na to 
lidé reagovali.

V Almovi 1:12 v prvních několika řádcích vyhledejte, 
jaká slova Alma použil, když hovořil o tom, co Nehor 
uvedl mezi Nefity. Pak se podívejte na poznámku pod 
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čarou 12a. Přečtěte si 2. Nefiho 26:29, první křížový 
odkaz uvedený v poznámkách pod čarou, a zjistěte, 
co dělají a co nedělají ti, kteří se dopouštějí kněžské 
lstivosti.

O kněžské lstivosti 
mluvíme, když lidé 
káží „falešné nauky … 
kvůli bohatství a poctě“ 
a „vyzdvihují sebe jako 
světlo světu“. (Alma 
1:16; 2. Nefi 26:29.) 
Svým kázáním nechtějí 
budovat království Boží. 
Chtějí spíše dosáhnout 
zisku (například bo-
hatství, společenských 
výhod nebo moci nad 
ostatními) a chvály dru-
hých lidí. Chtějí soustře-
dit pozornost na sebe, 
nikoli na Boha a Jeho 
evangelium. Kněžská 

lstivost je v očích Božích vážným hříchem, jak Alma 
objasnil Nehorovi, když mu řekl: „Kdyby mezi tímto 
lidem byla kněžská lstivost prosazena, vedlo by to 
k jeho naprostému zničení.“ (Alma 1:12.)

Když se Nehor pokoušel „svésti lid církve“, jeden spra-
vedlivý muž jménem Gedeon „mu odporoval, napomí-
naje ho slovy Božími“. (Alma 1:7.) Nehor v odpověď na 
to tasil meč a Gedeona zabil. Byl pak za své zločiny sou-
zen a popraven. Přečtěte si Almu 1:16, abyste zjistili, zda 
mezi Nefity po Nehorově smrti ustala i kněžská lstivost.

Přečtěte si Almu 1:26–27 a zjistěte, v jakém smyslu 
jednali nefitští kněží Boží jinak ve srovnání s Nehorem 
a jinými lidmi, kteří provozovali kněžské lstivosti.

 1. Do studijního deníku si napište, jak jednali nefitští 
kněží. Jak se skutky nefitských kněží lišily od skutků těch, 

kteří provozovali kněžské lstivosti?

Jak se kněžská lstivost v zemi šířila, mnoho lidí za-
čalo pronásledovat věrné členy Církve. V přípravě na 
studium zbývající části Almy 1 přemýšlejte o tom, zda 
jste byli někdy svědky toho, jak si jiní lidé dobírali ty, 
kteří dodržují přikázání Boží, nebo se jim vysmívali či je 
pronásledovali.

Přečtěte si Almu 1:19–20 a zjistěte, proč někteří lidé 
pronásledovali členy Církve. V Almovi 1:21–31 je 
zaznamenáno, jak členové Církve na toto pronásledo-
vání reagovali. Přečtěte si níže uvedené verše z písem 
a doplňte tabulku:

Poznámky pod čarou uvedené 
v dolní části každé strany ob-
sahují křížové odkazy na další 
verše z písem, které nám mo-
hou pomoci lépe porozumět 
tomu, co studujeme. Zvykněte 
si během studia písem křížové 
odkazy často sledovat. V po-
známkách pod čarou byste si 
mohli označit křížové odkazy, 
které vám pomáhají lépe po-
rozumět písmům.

Používání křížových 
odkazů

Alma 1:21–24 Alma 1:25, 27–31

Jak reagovali někteří členové 
na pronásledování?   
 

Jak navzdory pronásledování 
žili jiní členové Církve?   
 

Jaké byly následky jejich 
činů?   
 

Jaká požehnání obdrželi?  
  
 

Zapište si některou zásadu, které jste se při studiu této 
tabulky naučili:   
 

Jednou ze zásad, které jste si mohli povšimnout, je tato: 
Žijeme-li podle evangelia, můžeme v životě pociťo-
vat pokoj, dokonce i když jsme pronásledováni.

 2. Ve svém studijním deníku vysvětlete, jak vám porozu-
mění výše uvedené zásadě evangelia může pomoci, když 

čelíte pronásledování nebo nátlaku, abyste neuposlechli přiká-
zání. Potom odpovězte na jednu z níže uvedených otázek:
a) V jaké situaci jste dodrželi přikázání navzdory pronásledování 
či nátlaku, abyste je nedodržovali, a jaká požehnání jste obdrželi?
b) Jak budete reagovat na své protivníky?

Alma 2
Amlicité se spojují s Lamanity v bitvě proti Nefitům
V Almovi 2 se dozvídáme o dalších zkouškách, jimž 
Nefité čelili. Přečtěte si záhlaví kapitoly, abyste zjistili, 
jak se muž jménem Amlici a jeho příznivci postavili 
Nefitům na odpor. Amlici se chtěl stát králem Ne-
fitů, ale Nefité ho v rámci hlasování odmítli a chtěli si 
i nadále ponechat systém soudců. Jeho stoupenci se ale 
shromáždili a prohlásili ho svým králem. Amlici svým 
příznivcům rozkázal, aby šli do války proti Nefitům, 
a brzy nato se k Amlicitům připojili i Lamanité, aby 
s Nefity bojovali.

Protože Nefité byli věrní Pánu, On jim v jejich bitvách 
s Amlicity a Lamanity pomáhal. Přečtěte si Almu 2:18, 
28–31, 36, a pokaždé když narazíte na slova posílil, 
posíleni a posílen, si je označte. Vyhledejte, jak Pán 
Nefity posílil.

 3. Do studijního deníku si napište něco o situaci, v níž 
jste pocítili, že vás Pán posílil, když jste se snažili dělat 

to, co je správné.
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Alma 3
Amlicité se odlučují od Boha
Přemýšlejte o tom, jaké poselství o sobě samých se ně-
kteří lidé možná snaží vyjádřit pomocí výběru oblečení, 
účesu, náušnic a jiných šperků, tetování a piercingů.

Přečtěte si Almu 3:4 a zjistěte, jak Amlicité změnili 
svůj vzhled.

Od koho se Amlicité „odlišovali“?   
 

Komu se chtěli více podobat?   
 

Změna vzhledu Amlicitů byla projevem jejich vzpoury. 
Jak je zaznamenáno v Almovi 3, Mormon nám připo-
míná kletbu a znamení, které přišly na Lamanity před 
několika sty lety kvůli jejich vzpouře proti Bohu. (Viz 
Alma 3:6–10; viz také 2. Nefi 5:20–24.) Amlicité se na 
čele označovali dobrovolně, ale tyto značky sloužily 
podobnému účelu jako znamení, které Pán vložil  
na Lamanity.

V Almovi 3:18 si označte slova, která popisují postoj 
Amlicitů vůči Bohu. V Almovi 3:19 si rovněž označte, 
co na sebe Amlicité kvůli své vzpouře přivodili.

Co se z Almy 3:18–19 dozvídáme o těch, kteří jsou 
Pánem prokleti? (Ti, kteří vyjdou proti Bohu v otevřené 
vzpouře, na sebe přivodí prokletí.) Je důležité poro-
zumět tomu, že ona kletba byla stavem, kdy je člověk 
„[odříznut] z přítomnosti Páně“. (2. Nefi 5:20.) Amli-
cité se odloučili od Boha skrze své skutky.

Z příkladu Amlicitů se dozvídáme, že to, zda se odlou-
číme od Boha, je naším rozhodnutím. Ti, kteří „[vychá-
zejí] v otevřené vzpouře proti Bohu“ (Alma 3:18), se 
od Boha odlučují, neboli jinými slovy na sebe přivádějí 
prokletí.

 4. Do studijního deníku si napište odpověď na tuto 
otázku: Co můžete na rozdíl od Amlicitů udělat ve svém 

životě nyní vy, abyste měli jistotu, že se neodloučíte od Boha?

Alma 3:20–25 vypráví o tom, jak Nefité porazili La-
manity v další bitvě, ale na obou stranách bylo zabito 
mnoho lidí. Přečtěte si Almu 3:26–27 a vyhledejte 
významné ponaučení, které nám chtěl Mormon předat 
prostřednictvím záznamu o Amlicitech a bitvách mezi 
Nefity a Lamanity.

Doplňte tuto zásadu na základě toho, co jste četli v Al-
movi 3:26–27: Štěstí či utrpení získáváme v závis-
losti na   
 

Přemýšlejte chvíli o tom, koho se rozhodujete v životě 
následovat. Zamyslete se nad těmito otázkami: Jakou 
odměnu nebo mzdu nabízí svým následovníkům Satan? 
(Obvykle bývá zprvu velmi přitažlivá, ale nakonec vyústí 
v zármutek a závislosti.) Jakou mzdu jste naproti tomu 
obdrželi od Pána, když jste se rozhodli Ho následovat?

 5. Do studijního deníku si napište něco o situaci, kdy 
vám to, že jste následovali Pána, přineslo štěstí.

Alma 4
Po určitém období, kdy Církev roste, se její členové stávají 
pyšnými a Alma se vzdává postavení hlavního soudce, aby 
je volal k pokání
Po válce s Lamanity a Amlicity byli Nefité „probuzeni, 
aby se rozpomenuli na svou povinnost“, a „počali 
církev vésti řádněji“. (Alma 4:3–4.) V důsledku toho 
se k Církvi připojilo 3 500 lidí. (Viz Alma 4:5.) Naneš-
těstí se během jediného roku stali mnozí lidé z Církve 
pyšnými. Přečtěte si Almu 4:8–12 a zjistěte, k jakým 
zlovolným skutkům mezi členy Církve v důsledku 
pýchy docházelo. Zásada, které se můžeme naučit 
z těchto veršů z písem, zní: Pokud nejsme příkladem 
spravedlivého života, mohou naše skutky bránit 
druhým v přijetí evangelia. (Viz Alma 4:10.)

 6. Do studijního deníku si napište příklad některého ze 
zlovolných skutků či postojů Nefitů, které jsou uvedeny 

v Almovi 4:8–12. Vysvětlete, proč je v dnešní době pro nás, jakožto 
pro členy Církve, důležité se takových skutků či postojů vyvarovat.

V důsledku zlovolnosti v Církvi Alma jmenoval dalšího 
muže, jenž ho měl vystřídat ve funkci hlavního soudce, 
aby tak mohl zasvětit veškerý čas svému povolání 
předsedajícího vysokého kněze nad Církví a pomáhat 
členům překonávat jejich pýchu a hříchy tím, že je 
„[přemůže] jasným svědectvím“. (Alma 4:19.) Přečtěte 
si Almu 4:19 a podtrhněte si, co Alma toužil udělat, aby 
pomohl svému lidu.
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Alma 4:19 názorně dokládá tyto zásady: Plnění du-
chovních povinností může vyžadovat oběti. Pánovi 
služebníci vydávají svědectví a volají hříšníky 
k pokání. Vydáváme-li jasné svědectví, pomáháme 
druhým přiblížit se k Bohu.

Dokážete si představit, že by se někdo vzdal význač-
ného politického postavení, jako například funkce 
presidenta některé země, aby šel sloužit na misii? Alma 
to udělal!

 7. Do studijního deníku si napište, co podle vás nazna-
čují slova „přemoci jej jasným svědectvím“ (Alma 4:19) 

ohledně toho, jakým způsobem chtěl Alma učit. Rovněž si zazna-
menejte, jak vás to, že jste si vyslechli něčí svědectví o evangeliu, 
přimělo k tomu, abyste se změnili nebo zlepšili.

 8. Do studijního deníku si pod dnešní látku napište toto:

Prostudoval(a) jsem si Almu 1–4 a dokončil(a) jsem tuto 
lekci (datum).

Další otázky, úvahy a postřehy, o které bych se rád(a) podělil(a) 
se svým učitelem:

15. BLOK: 1. DEN

Alma 5:1–36
Úvod
Když Církev ohrožovaly zlovolnost a nesváry (viz 
Alma 4:9–11), byl si Alma vědom toho, že k opravdové 
nápravě může dojít pouze skrze mocnou změnu srdce 
členů Církve. Alma jako vysoký kněz Církve započal 
svou misii, aby získal zpět lid Zarahemly prostřed-
nictvím vydávání svědectví o Ježíši Kristu a volání lidí 
k pokání. Vybízel je, aby se připravili na soud Páně tím, 
že budou mít víru v slovo Boží a zhodnotí duchovní 
stav svého srdce. Při studiu první poloviny 5. kapitoly 
Almy přemýšlejte o tom, jak můžete uplatnit to, čemu 
jste se naučili, abyste mohli zažít či nadále zažívat 
mocnou změnu srdce, o níž se zde hovoří.

Alma 5:1–13
Alma popisuje obrácení svého otce a těch, kteří ho 
následovali
Jak moc jste se změnili od doby, kdy vám bylo 8 let? 
Jak moc jste se změnili od doby, kdy vám bylo 12 let? 
Přemýšlejte o různých oblastech, v nichž se lidé mohou 
změnit – například vzhled, chování nebo postoje. 
Přemítejte o tom, co může u lidí k některým těmto 
změnám vést nebo co je může způsobit. Pak si přečtěte 

President Marion G. Romney 
z Prvního předsednictva 
učil: „Učit se evangeliu jen 
z psaného slova … nestačí. 
Musíme podle něj také žít. 
… Člověk se nemůže plně 
naučit evangeliu, aniž by 
podle něj žil.“ („Records 
of Great Worth“, Ensign, 
Sept. 1980, 4.) Během této 
lekce budete při několika 
příležitostech vyzváni k tomu, 
abyste uplatnili to, čemu jste 
se naučili. Uplatňování toho, 
čemu jste se naučili, by se 
mělo stát důležitou součástí 
vašeho studia evangelia.

Uplatňování toho, 
čemu se učíme

Almu 5:12 a zjistěte, jak se změnil Alma starší. Při stu-
diu Almy 5:1–13 přemýšlejte o tom, jak se může změnit 
lidské srdce.

Starší Gerald N. Lund, 
který později sloužil jako 
člen Sedmdesáti, učil, 
že když je v písmech 
použito slovo srdce, často 
se vztahuje na „opravdo-
vého, vnitřního člověka“. 
(„Understanding Scrip-
tural Symbols“, Ensign, 
Oct. 1986, 25.) Uvažujte 
chvíli nad tím, jak se 
„mocná změna srdce“ liší 
od jiných způsobů, jimiž 
se lidé mohou změnit – 
včetně těch, o nichž jste 
přemýšleli na začátku 
této lekce.

Vzpomeňte si, že lid krále 
Beniamina zažil „moc-
nou změnu“ srdce, která 
zapříčinila, že „již [ne-
měli] sklonu činiti zlo, ale 
neustále činiti dobro“. (Mosiáš 5:2.) Vysvětlení staršího 
Lunda a odkaz na Mosiáše 5:2 byste si mohli pozna-
menat do písem na okraj stránky k Almovi 5:11–13.

Starší D. Todd Christofferson z Kvora 
Dvanácti apoštolů vysvětlil: „Můžete se 
ptát: Proč u mě tato mocná změna 
neprobíhá rychleji? Měli byste pamatovat 
na to, že mimořádné příklady lidu krále 
Beniamina, Almy a některých dalších 

v písmech jsou právě mimořádné, a nikoli typické. 
U mnohých z nás dochází k těmto změnám postupně 
a v průběhu času. Znovuzrození je, na rozdíl od zrození 
fyzického, spíše proces než jediná událost. A zapojení 
se do tohoto procesu je hlavním účelem smrtelnosti.“ 
(„Znovuzrozen“, Liahona, květen 2008, 78.)

Přečtěte si Almu 5:3–7 a zjistěte, co Alma řekl lidem 
v Zarahemle, aby jim pomohl připravit srdce na změnu.

Odpověď na následující otázku si zapište přímo do této 
příručky: Alma pověděl lidem v Zarahemle o obrácení 
svého otce a ostatních i o tom, jak byli vysvobozeni ze 
zajetí. Jak podle vás tyto zážitky pomohly lidem připra-
vit se na to, že prožijí změnu srdce?   
  
 

Přečtěte si Almu 5:10 a zakroužkujte otazníky na 
konci třech otázek, které Alma lidu položil. Pak si 
pročtěte Almu 5:11–13, kde Alma na tyto otázky začal 
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odpovídat, abyste nalezli potvrzení těchto slov: Věří-
me-li slovu Božímu a uplatňujeme-li víru v Ježíše 
Krista, můžeme prožít mocnou změnu srdce.

Víra ve slovo Boží vede k mocné změně srdce, protože 
slovo Boží nás učí o Spasiteli. Almův lid věřil ve slovo 
Boží, které mu přinášeli svatí proroci. Učili se o vyku-
pující moci Usmíření Ježíše Krista, a když rozvíjeli víru 
ve Spasitele, jejich srdce se změnilo.

 1. Ve studijním deníku vlastními slovy vysvětlete, jak 
vede víra v Usmíření Ježíše Krista k mocné změně srdce.
 2. Do studijního deníku si napište, jak se změnilo vaše 
srdce. Pokud jste zaznamenali změnu srdce, když jste letos 

v semináři studovali Knihu Mormonovu, mohli byste v rámci své 
odpovědi tento zážitek popsat.

Alma 5:14–36
Alma učí, že možnost vstoupit do království nebeského 
vyžaduje mocnou změnu srdce
Poté, co Alma učil, že víra v slovo Boží nám pomáhá 
započít proces, při němž u nás nastane mocná změna 
srdce, požádal lid, aby uvažoval nad mnohými otázkami. 
Tyto otázky nám pomohou posoudit stav našeho du-
chovního srdce – tužby a pocity vnitřního člověka.

Přečtěte si Almu 5:14 a označte tři otázky, které Alma 
chtěl, aby na sebe lidé vztáhli. Tyto tři otázky popisují 
změnu, kterou prožijeme, zatímco budeme používat 
víru ve vykoupení nabízené skrze Ježíše Krista. Zkuste 
si z předchozích lekcí (viz Mosiáš 5 a Mosiáš 27) vyba-
vit, že být „znovuzrozen“ se týká změny, kterou člověk 
prožije, když přijme Ježíše Krista a začne nový život 
nejen jako Jeho učedník, ale i jako Jeho duchovní syn či 
dcera. (Viz Mosiáš 27:25.)

 3. Do studijního deníku si napište něco o tom, jak se 
může změna srdce odrážet člověku ve tváři. V tomto 

kontextu slovo tvář označuje celkové vzezření něčího obličeje, 
které odráží postoje onoho člověka, jeho náladu či duchovní 
stav. Popište někoho, o němž víte, že přijal Spasitelův obraz  
do své tváře.

V medicíně lékaři používají tabulku zvanou kardiogram 
k tomu, aby vyhodnotili, v jakém stavu je naše fyzické 
srdce. Napomáhá odhalení obtíží, které vyžadují léčbu. 
Prostudujte si verše uvedené v Almovi 5, které jsou 
uvedeny níže pod duchovním kardiogramem. Během 
studia každého z veršů si v tabulce zaškrtněte políčko, 
které nejlépe odpovídá na otázku či na otázky, které jsou 
v něm položeny. (Pokud byste si chtěli nechat odpovědi 
pro sebe, mohli byste si tuto tabulku přepsat zvlášť na 
list papíru nebo do svého deníku a teprve pak ji vyplnit.)

Alma 5 – duchovní kardiogram

Vždy

Téměř vždy

Obvykle

Někdy

Zřídkakdy, 
pokud vůbec

Verše 
z Almy 5 15 16 19 26 27 28 29 30–31

Po vyplnění svého duchovního kardiogramu si pře-
čtěte Almu 5:21–25. Vyhledejte, čemu Alma učil o této 
pravdě: Tím, že prožijeme změnu srdce, se připra-
vujeme na přijetí místa v nebeském království 
(v celestiálním království).

 4. Do studijního deníku si napište toto:
a) Seznam slov nebo částí textu, kterými v Almovi 5:21–

25 Alma popsal stav, v němž byste nyní rádi byli.
b) Své vlastní vysvětlení toho, jak nás změna srdce připravuje na 
to, abychom přijali místo v nebeském království.

Přečtěte si Almu 5:33–36 a přemýšlejte o pocitech, které 
ve vás Almovo poselství vyvolává. Vyhledejte slova nebo 
části textu, které vám pomohou zodpovědět tyto otázky:

• K čemu mě Pán vybízí, abych udělal?
• Jaká je odměna za uposlechnutí této výzvy?
• Čemu mě tyto verše učí o Spasiteli?

Přečtěte si tato slova presidenta Ezry Tafta Bensona, 
která ukazují, jak chtějí žít lidé, kteří prožili změnu srdce:

„Když se rozhodujete následovat Mistra, 
rozhodujete se, že se změníte. …

Pán působí směrem zevnitř ven. Svět 
působí směrem zvenku dovnitř. Svět chce 
lidi dostat pryč z neutěšených podmínek. 
Kristus dostane neutěšené podmínky 

pryč z lidí, a ti se z nich potom dostanou sami. Svět 
chce formovat člověka tím, že změní jeho prostředí. 
Kristus změní člověka, který poté změní své prostředí. 
Svět chce formovat lidské chování, ale Kristus dokáže 
změnit lidskou povahu. …
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Muži [a ženy], kteří se pro Krista změnili, budou Kris-
tem vedeni. Budou se ptát jako Pavel: ‚Pane, co chceš, 
abych činil?‘ (Skutkové 9:6.) …

Jejich vůle bude pohlcena vůlí Jeho. (Viz Jan 5:30.)

Vždy dělají to, co těší Pána. (Viz Jan 8:29.)

Jsou za Pána ochotni nejen zemřít, ale, což je ještě 
důležitější, chtějí pro Něj žít.

Vstupte do jejich domova a obrázky na stěnách, knihy 
na policích, hudba ve vzduchu a jejich slova a skutky 
dokazují, že jsou křesťané.

Stojí jako svědkové Boží za všech dob a ve všech vě-
cech a na všech místech. (Viz Mosiáš 18:9.)

Mají Krista na mysli, neboť k Němu hledí v každé myš-
lence. (Viz NaS 6:36.)

Mají Krista v srdci, protože svou náklonnost navždy 
věnovali Jemu. (Viz Alma 37:36.)

Téměř každý týden přijímají svátost a znovu Věčnému 
Otci dosvědčují, že jsou ochotni vzít na sebe jméno 
Jeho Syna, vždy na Něj pamatovat a zachovávat Jeho 
přikázání. (Viz Moroni 4:3.)“ („Born of God“, Ensign, 
Nov. 1985, 5–7.)

Na závěr této lekce si podtrhněte jednu myšlenku 
z toho, o čem hovořil president Benson, která vám 
pomůže zamyslet se nad tím, jakým způsobem chcete 
žít jako někdo, kdo pociťuje změnu srdce. Vytyčte 
si cíl, který vám pomůže uplatnit to, co jste pocítili, 
zatímco jste studovali Almovo učení o tom, jak lze 
prožít změnu srdce (mohli byste si ho zapsat do 
svého deníku nebo zvlášť na list papíru). Když budete 
vytrvale usilovat o to, abyste byli zrozeni z Boha 
a prožili změnu srdce, budete připraveni vstoupit  
do království Božího.

 5. Do studijního deníku si pod dnešní látku napište toto:

Prostudoval(a) jsem si Almu 5:1–36 a dokončil(a) jsem 
tuto lekci (datum).

Další otázky, úvahy a postřehy, o které bych se rád(a) podělil(a) 
se svým učitelem:

15. BLOK: 2. DEN

Alma 5:37–62
Úvod
Když Alma dále kázal v Zarahemle, upozornil lid na 
to, že rozhodnutí vyslechnout či zavrhnout jeho slova 
s sebou nese určitá požehnání či následky. Vybízel je, 
aby reagovali na hlas Dobrého pastýře, Pána Ježíše 
Krista, který na ně volá a touží po tom, aby je mohl 
přivést zpět do svého stáda. Během studia této lekce 
přemýšlejte o tom, jak vám to, že budete následovat 
hlas Dobrého pastýře, pomůže vyhnout se nečistým 
věcem světa a vrátit se zpět do přítomnosti Boha.

Alma 5:37–42, 53–62
Alma vybízí všechny, aby následovali Dobrého pastýře, 
kterým je Spasitel
V písmech bývá Ježíš Kristus někdy označován jako 
„dobrý pastýř“. (Viz Jan 10:11–15.) Proč je podle vás 
pastýř dobrým symbolem Spasitele? President Ezra Taft 
Benson popsal starověké pastýře takto:

„Za časů Ježíše byli palestinští pastýři proslulí tím, 
jak ochraňovali své ovce. Na rozdíl od novodobých 
pastevců chodil pastýř vždy před svým stádem. Vedl ho. 
Pastýř znal každou ovci a obvykle měl každou z nich 
pojmenovanou. Ovce znaly jeho hlas a důvěřovaly 
mu a nešly by za cizím člověkem. Proto, když je pastýř 
zavolal, ovce za ním přišly. (Viz Jan 10:14, 16.)

Na noc pastýři vodili své ovce do ohrady, které se říkalo 
ovčinec. Ovčinec obklopovaly vysoké zdi, na jejichž 
vrcholu byly trnité větve, které bránily zlodějům a divo-
kým zvířatům, aby se dostali dovnitř.

Někdy však divoká zvířata hnána hladem skočila přes 
zeď přímo mezi ovce a vyděsila je. V takové situaci bylo 
možné rozlišit pravého pastýře, který své ovce miloval, 
od námezdního dělníka, který pracoval jen kvůli peně-
zům a z povinnosti.

Pravý pastýř byl ochoten za ovce obětovat život. Vyšel by 
mezi ovce a bojoval za jejich dobro. Námezdní dělník si 
na druhé straně cenil své osobní bezpečnosti více než 
ovcí a ve většině případů by před nebezpečím utekl.

Ježíš použil tento příměr, obvyklý pro Jeho dobu, 
k tomu, aby mohl prohlásit, že On je ten Dobrý pastýř, 
ten Pravý pastýř. Z lásky ke svým bratrům a sestrám za 
ně ochotně a dobrovolně položil život. (Viz Jan 10:17–
18.)“ („A Call to the Priesthood: ‚Feed My Sheep‘“, 
Ensign, May 1983, 43.)

Přímo do této příručky krátce odpovězte na tyto otázky:
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• Co se může stát ovcím, pokud neuposlechnou pas-
týře?   
 

• V jakém smyslu jsme jako ovce a v jakém smyslu je 
Spasitel jako náš pastýř?   
 

• Co to znamená být přiveden do Jeho stáda? (Viz 
Alma 5:60.)   
 

V Almovi 5:37 Alma popisuje lid ze Zarahemly jako 
ovce, které „[sešly] z cesty“. Přečtěte si Almu 5:37–42 
a zjistěte, čemu Alma učil o naslouchání hlasu Spasitele.

 1. Do studijního deníku odpovězte na tyto otázky:
a) Prostudujte si Almu 5:37–38 a vlastními slovy vysvět-

lete, čemu Alma učil o Spasitelově úsilí nás přivolat, abychom Ho 
následovali.
b) Čemu v Almovi 5:41 Alma učil o tom, jak můžeme rozeznat, 
zda nasloucháme hlasu Dobrého pastýře? Které „dobré skutky“ 
mohou naznačovat, že mladý Svatý posledních dnů následuje 
Dobrého pastýře?

Rozeznat Spasitelův hlas a následovat ho není vždy 
jednoduché. Přemítejte o tomto citátu staršího Dallina 
H. Oakse z Kvora Dvanácti apoštolů: „Ve sboru hlasů, 
který ve smrtelnosti slyšíme, musíme rozpoznat hlas 

Dobrého pastýře, který nás volá, abychom ho násle-
dovali vstříc svému nebeskému domovu.“ („Alternate 
Voices“, Ensign, May 1989, 27.)

Přečtěte si Almu 5:53–56 a označte si postoje a skutky, 
které by člověku mohly ztížit naslouchání hlasu Spasi-
tele.

Přemýšlejte i o jiných postojích či skutcích, které 
v dnešním světě lidem ztěžují naslouchání hlasu Spa-
sitele. Stručně vysvětlete, proč podle vás tyto postoje 
a skutky některým lidem ztěžují naslouchání hlasu 
Spasitele:   
 

V Almovi 5:57 si označte slova „vám všem, kteří si 
přejete následovati hlas dobrého pastýře“. Poté si ve 
verši 57 označte tři jiná slovní spojení, která vám říkají, 
co můžete udělat, abyste následovali Spasitelův hlas.

 2. Do studijního deníku si ke třem níže uvedeným výro-
kům napište příklady, které poukazují na to, co může 

mladý Svatý posledních dnů dělat ve škole či ve svém okolí, aby: 
a) se odloučil od zlovolných, b) se odlišil a c) se nedotýkal nečis-
tých věcí. Pak uveďte dvě spravedlivé činnosti či návyky, které 
mladým pomohou lépe naslouchat hlasu Dobrého pastýře. Pokud 
vám jedna z těchto činností nebo jeden z těchto návyků napo-
mohly uslyšet Spasitelův hlas, zvažte, zda si o tom něco nenapsat 
do studijního deníku, abyste se o to mohli později podělit se tří-
dou nebo s vyučujícím.

Jak je zaznamenáno v Almovi 5:58–60, Alma učil 
této pravdě: Následujeme-li hlasu Páně (Dobrého 
pastýře), budeme shromážděni v Jeho království. 
V Almovi 5:58–60 si označte zaslíbení nebo požehnání, 
jež získají ti, kteří přijmou dědictví po pravici Boží.

 3. Uvažujte o tom, co každé zaslíbení či požehnání, jež 
jste si označili, znamená pro vás. Pak si do studijního de-

níku napište, proč podle vás tato požehnání stojí za to, abyste se 
odloučili od nepravostí.

Když budete následovat hlas Spasitele, tato požehnání 
získáte a nakonec získáte i požehnání oslavení.

Alma 5:43–52
Alma vypráví, jak získal svědectví, a učí o pokání
Pomyslete na něco, co jste zjistili skrze každý ze svých 
tělesných smyslů: zrak, sluch, hmat, čich a chuť. Existuje 
nějaký způsob, jak něco zjistit, aniž byste použili některý 
ze svých tělesných smyslů? Přečtěte si Almu 5:45–48 
a zjistěte, co Alma řekl, že ví, a jak se to dozvěděl.

V Almovi 5:48 si označte, čemu Alma učil o Ježíši 
Kristu. Poselství v Almovi 5:45–48 lze shrnout takto: 
Skrze Ducha Svatého můžeme sami pro sebe po-
znat, že Ježíš Kristus je Vykupitel lidstva.
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Každý čelí obtížím, které se týkají jeho víry nebo 
svědectví. Skutečnost, že skrze moc Ducha Svatého 
máte své vlastní svědectví o pravdivosti evangelia, vás 
v oněch nelehkých chvílích může posílit. Budete-li 
si připomínat své vlastní svědectví získané prostřed-
nictvím Ducha Svatého tak jako Alma, může vám 
to pomoci zůstat pevně stát navzdory obtížím, které 
nás obklopují. Z Almova příkladu se můžeme rovněž 
poučit o tom, že půst a modlitba nám mohou pomoci 
pocítit, jak nám Duch znovu potvrzuje pravdy a vyži-
vuje naše svědectví v okamžiku, kdy je potřeba, aby 
bylo posíleno.

Přemítejte o svém vlastním svědectví, 
zatímco budete číst následující citát od 
staršího M. Russella Ballarda z Kvora 
Dvanácti apoštolů, který nás vybízí, 
abychom usilovali o vlastní svědectví 
o Ježíši Kristu: „Jedinečné, osobní svědec-

tví o pravdě evangelia, zvláště o božském životě 
a poslání Pána Ježíše Krista, je pro náš věčný život 
nezbytné. ‚Totoť jest pak věčný život,‘ řekl Spasitel, ‚aby 
poznali tebe samého pravého Boha, a kteréhož jsi 
poslal, Ježíše Krista.‘ [Jan 17:3.] Jinými slovy, život věčný 
je podmíněn naší vlastní jedinečnou osobní znalostí 
našeho Otce v nebi a Jeho Svatého Syna. Pouze o Nich 
vědět nestačí. Musíme mít osobní duchovní zážitky, 
které nás ukotví.“ („Feasting at the Lord’s Table“, 
Ensign, May 1996, 80.)

 4. Ve studijním deníku splňte jeden nebo více z níže uve-
dených úkolů:

a) Napište si něco o situaci, kdy jste někoho slyšeli vydávat mocí 
Ducha Svatého silné svědectví o tom, že Ježíš Kristus je Vykupitel 
lidstva. Napište, jaké pocity jste měli, když jste tomuto svědectví 
naslouchali.
b) Přečtěte si Almu 5:46 a pak svými slovy napište, jak Alma zís-
kal svědectví o Ježíši Kristu. Přemýšlejte o tom, jak můžete násle-
dovat Almův příklad, abyste pomáhali posilovat své svědectví 
o Spasiteli, a své myšlenky si zapište.
c) Pište o situaci, kdy jste pocítili, jak vám Duch Svatý vydává 
svědectví o tom, že Ježíš Kristus je Vykupitel světa. Napište si 
konkrétní cíl, který vám pomůže získat a posilovat svědectví 
o Spasiteli, jako jsou například půst, upřímnější modlitba nebo 
soustředěnější studium písem. Pracujte na tom, abyste tento cíl 
splnili, i kdyby to zabralo „mnoho dnů“. (Alma 5:46.) (Splnění 
této činnosti vám může rovněž pomoci splnit jeden z požadavků 
Osobního pokroku nebo Povinnosti vůči Bohu.)

Přečtěte si Almu 5:49–52 a zjistěte, čemu Alma učil lid 
o pokání. Na tyto řádky napište, proč podle vás musí 
všichni lidé činit pokání, aby mohli žít navěky s Nebes-
kým Otcem a Ježíšem Kristem:   
  
 

Starší Dallin H. Oaks nás vyzval, abychom přemýšleli 
nad několika otázkami, které nám mohou pomoci po-
užít to, čemu Alma učil o pokání a přípravě ke vstupu 
do království Božího:

„Co kdyby den Jeho příchodu byl zítra? 
Kdybychom věděli, že se setkáme s Pá-
nem zítra – kvůli svému předčasnému 
úmrtí nebo kvůli Jeho nečekanému 
příchodu –, co bychom dělali dnes? Jaká 
vyznání bychom učinili? Jaké návyky 

bychom odložili? Jaké neshody bychom urovnali? Co 
bychom odpustili? Jaká svědectví bychom vydali?

Kdybychom ony věci činili tehdy, proč ne nyní? Proč 
neusilovat o pokoj, když lze pokoj získat?“ („Příprava 
na druhý příchod“, Liahona, květen 2004, 8–9.)

 5. Zamyslete se nad jednou z otázek staršího Oakse. Do 
studijního deníku si napište, proč je podle vás důležité žít 

každý den tak, jako bychom se chystali na setkání s Pánem.

S modlitbou se zamyslete nad tím, jak můžete jednat po-
dle toho, čemu jste se dnes naučili, abyste byli připraveni 
setkat se se Spasitelem a vstoupit do Jeho království.

 6. Do studijního deníku si pod dnešní látku napište toto:

Prostudoval(a) jsem si Almu 5:37–62 a dokončil(a) jsem 
tuto lekci (datum).

Další otázky, úvahy a postřehy, o které bych se rád(a) podělil(a) 
se svým učitelem:

15. BLOK: 3. DEN

Alma 6–7
Úvod
Poté, co Alma učil lid v Zarahemle a uvedl do pořádku 
Církev, odešel do města Gedeon. Zjistil, že tamní 
obyvatelé jsou mnohem věrnější než ti v Zarahemle. 
Proto vyzval lidi v Gedeonu, aby se stále spoléhali 
na Pána a snažili se ve svém životě uplatňovat Jeho 
Usmíření. Almovo svědectví o Ježíši Kristu vám může 
pomoci lépe porozumět šíři Usmíření Ježíše Krista 
a naučit vás, jak každodenně získávat požehnání ply-
noucí z Jeho Usmíření, když budete nadále kráčet po 
cestě do království Božího.
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[Viz Amos 8:11.]“ („Witnesses unto Me“, Ensign, May 
2001, 15.)

Abyste uposlechli rady staršího Hollanda, mohli byste 
se k Nebeskému Otci modlit o pomoc, abyste roz-
poznali misionářské příležitosti, které jsou pro vás 
připravovány, a abyste podle nich jednali. Vyhledávejte 
příležitosti k tomu, abyste mohli vybízet druhé, aby zís-
kali svůj podíl na požehnáních, jimž se jakožto členové 
Církve těšíte.

Alma 7:1–13
Alma učí lid v Gedeonu o Usmíření Ježíše Krista
Představte si, že hovoříte o pokání s přáteli, kteří jsou 
aktivními členy Církve. Nemají pocit, že by spáchali 
nějaké závažné hříchy, a přemýšlejí, jak by tedy mohli 
doopravdy pocítit moc Usmíření. Zamyslete se nad 
tím, co byste jim mohli říci. Vzpomeňte si na to, co vás 
napadlo, až budete studovat Almu 7:1–13.

Poté, co Alma odešel ze Zarahemly, hovořil s lidmi 
ve městě Gedeon. Přečtěte si Almu 7:3–6 a zjistěte, 
v jakém duchovním stavu Alma doufal, že nalezne oby-
vatele Gedeonu. Pak si přečtěte Almu 7:17–19, abyste 
zjistili, zda se Almovy naděje naplnily. Na tyto řádky 
popište duchovní stav obyvatel Gedeonu:   
 

Přečtěte si Almu 7:7–10 a zjistěte, o které události bylo 
podle Almy nejdůležitější, aby lidé věděli, a co měli 
zapotřebí udělat, aby se na ni připravili.

 2. Do studijního deníku si napište odpověď na tuto 
otázku: Proč podle vás Alma říkal lidem, kteří již měli sil-

nou víru (viz Alma 7:17), že je potřeba, aby činili pokání, a tím se 
připravili na příchod Spasitele? (Viz Římanům 3:23.)

Alma učil obyvatele Gedeonu této důležité zásadě: 
Ježíš Kristus trpěl, aby nás zachránil od hříchu 
a smrti a aby nám pomohl překonat překážky 
smrtelnosti. Přečtěte si Almu 7:11–13 a v písmech si 
označte obtíže, které byl Spasitel ochoten na sebe vzít 
v náš prospěch.

Mohlo by být užitečné vědět, že slovo slabosti ozna-
čuje slabé stránky, nemohoucnost nebo choroby – toto 
slovo pokrývá celou škálu problémů.  

Do písem vedle Almy 7:11–13 nebo do svého studij-
ního deníku byste si mohli napsat tato slova staršího 
Bruce C. Hafena, který sloužil jako člen Sedmdesáti: 
„Usmíření není jen pro hříšníky.“ („Beauty for Ashes: 
The Atonement of Jesus Christ“, Ensign, Apr. 1990, 7.) 
(Alma 7:11–13 jsou verše z mistrovství v písmu. Mohli 
byste si je označit nějakým jednoznačným způsobem, 
abyste je v budoucnu našli.)

Alma 6
Alma posiluje Církev v Zarahemle a odchází kázat do 
Gedeonu
Dokončete tuto větu: Chodím na shromáždění, protože  
  
 .

Při studiu Almy 6 přemýšlejte o tom, jak to, že rozu-
míme účelu církevních shromáždění, způsobuje, že pro 
nás má shromáždění větší význam.

Předtím, než Alma odešel ze Zarahemly, posílil tamní 
Církev. Přečtěte si Almu 6:1–4 a vyhledejte dvě nebo tři 
slovní spojení, která popisují zodpovědnosti vedoucích 
kněžství v Církvi.

Důležitou zásadou, o níž se dozvídáme z Almova 
zážitku, je toto: V dnešní době, stejně jako tomu bylo 
za časů Knihy Mormonovy, je Církev zřízena pro 
dobro všech lidí. Přečtěte si Almu 6:5–6 a označte si 
tyto dvě části textu: „slyšeli slovo Boží“ a „spojovaly 
se v půstu a v mocné modlitbě za blaho duší těch, 
kteří Boha neznali“. Tyto části textu označují způsoby, 
jimiž Církev poskytuje všem lidem příležitosti k tomu, 
aby rostli a pomáhali druhým. Zamyslete se nad tím, 
jak by větu, kterou jste doplnili výše, možná doplnili 
členové Církve v Zarahemle.

 1. Do studijního deníku si zapište několik myšlenek 
ohledně toho, jak návštěva shromáždění z důvodů popsa-

ných v Almovi 6:5–6 může způsobit rozdíl v tom, jak shromáž-
dění prožíváte.

Požehnání plynoucí z členství v Církvi jsou určena pro 
všechny děti Boží. Starší Jeffrey R. Holland z Kvora 
Dvanácti apoštolů učil:

„Všichni se modlí za misionáře. Kéž je 
tomu tak navždy! V tomtéž duchu se také 
máme modlit za ty, kteří se s misionáři 
setkávají (nebo by se s nimi měli setká-
vat). V Zarahemle bylo členům nařízeno, 
aby se ‚[spojovali] v půstu a v mocné 

modlitbě‘ [Alma 6:6] za ty, kteří se zatím k Církvi Boží 
nepřipojili. My můžeme dělat totéž.

Rovněž se můžeme denně modlit o své osobní misi-
onářské zkušenosti. Modlete se, aby podle božského 
vedení byla misionářská příležitost, kterou chcete zís-
kat, již připravována v srdci někoho, kdo chce a hledá 
to, co máte vy. ‚Jsou mnozí ještě na zemi …, kteří jsou 
zadržováni před pravdou pouze proto, že nevědí, kde ji 
nalézti.‘ [NaS 123:12.] Modlete se o to, aby vás na-
lezli! A pak buďte pozorní, protože ve světě kolem vás 
jsou zástupy těch, kteří v životě pociťují hlad – nikoli 
hlad po chlebu či žízeň po vodě, ale po slovu Páně. 
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 3. Následující tabulka obsahuje slova uvedená v Almovi 
7:11–13, která označují obtíže, jež Spasitel vzal na sebe. 

Překreslete si ji do studijního deníku a pak si několik těchto slov 
vyberte a napište něco o tom, jak jste vy nebo někdo, koho znáte, 
takové obtíže zažili. Zamyslete se nad tím, co to znamená nechat 
Ježíše Krista, aby tyto věci vzal na sebe.

Bolesti

Strasti

Pokušení

Nemoc

Smrt

Slabosti

Hříchy

Starší Jeffrey R. Holland se podělil o toto svědectví 
o tom, že Usmíření z nás může sejmout naše břemena:

„Zápasíte s démonem závislosti – na tabáku, drogách 
nebo hazardních hrách, nebo se současnou zkázo-
nosnou epidemií pornografie? Máte potíže v man-
želství nebo je vaše dítě v nebezpečí? Jste zmateni 
ohledně své sexuální orientace nebo hledáte sebeúctu? 
Potýkáte se vy sami – nebo někdo, koho máte rádi – 
s nemocí, s depresí nebo s úmrtím? Ať již musíte pod-
niknout jakékoli další kroky potřebné k vyřešení těchto 
problémů, nejprve přijďte k evangeliu Ježíše Krista. 
Důvěřujte nebeským zaslíbením. V tomto ohledu je 
Almovo svědectví i svědectvím mým: ‚Vím,‘ říká Alma, 
‚že každý, kdo vloží důvěru svou v Boha, bude míti ve 
zkouškách svých a v trápeních svých a v strastech svých 
oporu.‘ [Alma 36:3.]

Toto spoléhání se na milosrdnou povahu Boha je 
ústředním bodem evangelia, kterému Kristus učil. 
Svědčím o tom, že Spasitelovo Usmíření z nás snímá 
nejen břímě našich hříchů, ale také břímě našeho 
zklamání a trápení, našeho zármutku a našeho zoufal-
ství. [Viz Alma 7:11–12.] Již od počátku nám má důvěra 
v tuto pomoc poskytovat důvod ke změně i způsob, 
jak se změnit, má být pro nás pohnutkou odložit své 

břímě a chopit se svého spasení.“ („Opravit to, co je 
zlomeno“, Liahona, květen 2006, 70–71.)

 4. Do studijního deníku si napište něco o svém vztahu 
k Ježíši Kristu a o tom, co pro vás prostřednictvím Usmí-

ření udělal. Pak odpovězte na jednu z níže uvedených dvojic otá-
zek, nebo na obě:
a) V jaké situaci vám Usmíření pomohlo jedním ze způsobů po-
psaných v Almovi 7:11–13? Jak vám v oné chvíli Usmíření po-
mohlo?
b) Jak vám může Spasitelovo Usmíření pomoci s nějakým pro-
blémem, jemuž čelíte nyní? Co budete dělat, abyste se spoléhali 
na Usmíření, když budete tomuto problému čelit?

Mistrovství v písmu – Alma 7:11–13
I když je Alma 7:11–13 jednou z dlouhých pasáží 
mistrovství v písmu, obsahuje určitá slova, která vám 
mohou pomoci po celý život pamatovat na rozsah 
a moc Usmíření. Abyste se tato klíčová slova naučili 
nazpaměť, přepište si Almu 7:11–13 zvlášť na list papíru 
a vynechejte přitom slova z tabulky, s níž jste pracovali 
v dřívější části této lekce. Pročítejte si verše z písem, 
které jste napsali, dokud nebudete schopni doplnit 
chybějící slova, aniž byste nahlíželi do písem. Během 
příštích několika dnů byste si tyto verše mohli opa-
kovat, což vám pomůže pamatovat na to, co Spasitel 
může v životě učinit pro vás i pro ostatní. Ověřte si, 
zda ovládáte Almu 7:11–13, tím, že si tyto verše nahlas 
přeříkáte pro sebe nebo některému členovi rodiny či 
příteli, nebo si je napíšete do studijního deníku.

Alma 7:14–27
Alma vybízí lid, aby vytrval na cestě do království Božího
Přečtěte si Almu 7:19, abyste si připomněli, jak Alma 
popsal duchovní stav obyvatel Gedeonu. Alma učil této 
důležité zásadě: Když žijeme podle zásad evangelia, 
kráčíme po cestě do království Božího. (Králov-
stvím Božím je míněno celestiální království.) Pročtěte 
si Almu 7:14–16 a podtrhněte si slova, která ukazují, 
co je zapotřebí dělat, abychom kráčeli po cestě, která 
nás povede do království Božího. Pak si pročtěte Almu 
7:22–25 a podtrhněte slova, která ukazují, jací musíme 
být, abychom po této cestě mohli kráčet.

 5. Do studijního deníku si nakreslete cestu, která povede 
z levého dolního do pravého horního rohu stránky. Dolů 

na začátek cesty napište smrtelnost, nahoru na konec pak králov-
ství Boží. Podél cesty si napište, co máte dělat a jací máte být, 
aby vás to vedlo do království Božího.

 6. Vyberte si jednu z činností zapsaných podél cesty a na-
pište si, kdy jste byli svědky toho, jak tuto činnost někdo dě-

lal. Pak si vyberte jednu z vlastností zapsaných podél cesty a napište 
si, kdy jste byli svědky toho, jak někdo takový byl. Vytyčte si cíl, který 
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z města. Alma se však, poslušen přikázání Páně, do 
Ammonie vrátil. Pán připravil Amuleka na to, aby Almu 
v Ammonii přijal a připojil se k němu, aby spolu vydá-
vali lidem svědectví. Alma a Amulek varovali obyvatele 
Ammonie, že pokud nebudou činit pokání, budou 
zničeni. Amulek s vírou uposlechl Boha a využil své 
pověsti, dobrého jména a vlivu k tomu, aby podporoval 
proroka Almu a svědčil o Ježíši Kristu.

Alma 8
Alma se poslušně vrací do Ammonie, kde připravuje 
Amuleka na to, aby kázal
Poté, co Alma učil evangeliu v Zarahemle a v Gedeonu 
(viz Alma 5–7), odcestoval do Meleku. Přečtěte si Almu 
8:4–5 a zjistěte, jak obyvatelé Meleku přijali Almovo 
učení. (Slova svatý řád Boží v Almovi 8:4 označují 
kněžství, jak uvidíte v Almovi 13.)

Poté, co Alma přestal učit v Meleku, odcestoval kázat 
do Ammonie. S tamějšími obyvateli měl velice odlišnou 
zkušenost. Prostudujte si tyto obrázky a verše z písem 
a pak ke každému z nich napište titulek, v němž shr-
nete, co se Almovi přihodilo, zatímco byl v Ammonii:

Alma 8:8–13.   
 

Alma 8:14–16.   
 

vám pomůže se v těchto dvou oblastech zlepšit, tak abyste mohli 
jednoho dne vstoupit do království Božího.
Přečtěte si Almu 7:27 a vyhledejte požehnání, o nichž 
Alma věděl, že je lidé získají, pokud budou i nadále 
kráčet ve víře a konat dobré skutky. Pamatujte na to, 
že když věrně kráčíte po cestě, jež vede do království 
Božího, můžete tato požehnání získat také.

 7. Do studijního deníku si pod dnešní látku napište toto:

Prostudoval(a) jsem si Almu 6–7 a dokončil(a) jsem tuto 
lekci (datum).

Další otázky, úvahy a postřehy, o které bych se rád(a) podělil(a) 
se svým učitelem:

15. BLOK: 4. DEN

Alma 8–10
Úvod
Poté, co Alma učil v Zarahemle, Gedeonu a Meleku 
a mnoho lidí jeho poselství přijalo, obyvatelé města 
Ammonia jeho poselství odmítli a vyhnali Almu 



151

Alma 8:18–26.   
 

Uvažujte nad těmito otázkami (není zapotřebí, abyste 
si odpovědi na ně zapisovali):

• Anděl, který se zjevil Almovi, byl tentýž anděl, který 
se mu a synům Mosiášovým zjevil již dříve. Jak 
mohla slova onoho anděla přinést Almovi útěchu? 
(Viz Alma 8:15.)

• Proč možná bylo pro Almu těžké se do Ammonie 
vrátit? (Viz Alma 8:16.)

Navzdory obtížnosti toho, co mu bylo přikázáno, se 
Alma „rychle … navrátil do země Ammonia“. (Alma 
8:18.) President Howard W. Hunter učil, že Pánu se 
taková poslušnost líbí: „Pánu se jistě líbí, více než cokoli 
jiného, neochvějné rozhodnutí naslouchat Jeho radám.“ 
(„Commitment to God“, Ensign, Nov. 1982, 58.)

 1. Vyberte si jednu nebo více z následujících situací. Pak 
si do studijního deníku napište, jak by daná osoba mohla 

být požehnána, pokud by byla poslušná:
a) Když se mladá žena chystá do školy, její matka ji požádá, aby 
si oblékla cudnější halenku.
b) Biskup nebo president odbočky vyzývá nového kněze, aby zís-
kal ocenění Povinnost vůči Bohu.
c) Dva misionáři pociťují inspiraci, aby navštívili jednu méně ak-
tivní rodinu, v níž matka není členkou Církve.

Do písem vedle Almy 8:18–20 byste si mohli napsat 
tuto zásadu: Zareagujeme-li na Pánova slova rychle, 
pomůže nám splnit to, co nám přikázal.

 2. Do studijního deníku si napište něco o některé situaci, 
v níž jste pocítili, že vám Pán pomohl být spravedlivými 

a poslušnými navzdory obtížným okolnostem.

Přečtěte si Almu 8:27–32 a vyhledejte, jak ještě Pán 
Almovi pomohl splnit to, co mu bylo přikázáno.

Alma 9
Alma upozorňuje obyvatele Ammonie, že mají činit pokání 
a připravit se na příchod Ježíše Krista
V Almovi 9 je zaznamenáno Almovo úsilí učit obyvatele 
Ammonie tomu, že mají zapotřebí činit pokání a být 

vykoupeni Spasitelem, Ježíšem Kristem. Aby Alma 
těmto zlovolným lidem pomohl si uvědomit, že mají 
zapotřebí činit pokání, volal k nim, aby se rozpomenuli 
na to, co Bůh udělal pro ně a pro jejich otce.

V Almovi 9:8–10, 13 vyhledejte opakující se slova 
odvozená ze slov nevzpomínat si a zapomenout. Jak jiní 
by podle vás obyvatelé Ammonie byli, kdyby se bývali 
rozpomenuli na věci, o nichž Alma hovořil?

 3. Do studijního deníku si napište odpověď na tuto 
otázku: Proč je podle vás důležité pamatovat na duchovní 

zážitky, které se udály v minulosti? Pak si napište něco o někte-
rém duchovním zážitku, na který nechcete zapomenout.

Poté, co Alma volal obyvatele Ammonie k pokání, učil 
je, že se mají připravit na chvíli, kdy na zemi přijde 
Spasitel. Přečtěte si Almu 9:26–27 a označte si slova, 
která vám pomohou lépe porozumět Spasitelově 
povaze. (Slovo nestrannost znamená čestnost a spra-
vedlnost.) Čemu vás tato slova učí o Spasiteli? Během 
příštího týdne si udělejte čas na to, abyste o nich 
mohli přemýšlet.

Alma 10
Amulek popisuje svůj zážitek s andělem a nabádá lidi, aby 
činili pokání
Zakroužkujte výrok, který nejlépe popisuje, jak jste se 
dnes ráno vzbudili:

• Vzbudil(a) jsem se sám (sama) od sebe, aniž by bylo 
zapotřebí budíku nebo někoho, kdo by mě přišel 
vzbudit.

• Probudil(a) jsem se hned, jakmile poprvé zazvonil 
budík nebo mě někdo přišel vzbudit.

• Než jsem procitl, budík několikrát zazvonil nebo mě 
museli několikrát přijít probudit.

Přečtěte si Almu 10:6 a vyhledejte, kolik duchovních 
„buzení“ obdržel Amulek, zatímco se nadále bouřil 
proti Pánu. Na řádky níže odpovězte na tuto otázku: 
Co podle vás naznačují slova „já jsem nechtěl slyšeti“ 
a „přece jsem věděti nechtěl“ o Amulekově duchovním 
stavu před tím, než k němu přišel anděl?   
 

V Almovi 10:2–11 Amulek popsal svůj život předtím, 
než ho navštívil anděl, a své obrácení k evangeliu. 
Pročtěte si Almu 10:1–6 a vyhledejte podrobnosti, které 
vám pomohou dozvědět se o Amulekovi něco víc.

Amulek vyprávěl o tom, jak mu anděl nařídil, aby vzal 
Almu k sobě domů a postaral se o něho. Přečtěte si 
Almu 10:7–11 a vyhledejte, jak byli Amulek a ostatní 
požehnáni díky tomu, že Amulek uposlechl anděla.
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Boha. Když Amulek bránil svou víru před Zezromo-
vými pokusy vlákat ho do léčky, vydal svědectví o tom, 
že spasení z hříchů přichází jedině skrze Ježíše Krista. 
Amulek vydal mocné svědectví o tom, že Bůh vzkřísí 
všechny lidi a bude je soudit. Díky Spasitelovu Usmí-
ření budete vzkříšeni a jednoho dne stanete před 
Bohem a podáte zprávu o svém životě na zemi.

Alma 11:1–25
Amulek odmítá Zezromovo pokoušení, aby popřel 
existenci Boha
Pomyslete na něco, co vám patří a co je pro vás tak 
cenné, že byste to nikdy neprodali. Zamyslete se nad 
tím, proč to má pro vás tak velkou hodnotu. Zatímco 
Alma a Amulek pokračovali v učení lidu v Ammo-
nii v Almovi 11, předstoupil před Amuleka zlovolný 
právník Zezrom a nabídl mu peníze odměnou za 
něco, co bylo pro Amuleka velmi cenné. V písmech je 
Zezrom popisován jako „muž, který byl odborníkem 
v nástrojích ďáblových“ (Alma 11:21), což znamená, že 
se naučil, jak používat stejné strategie, plány, podvody 
a triky, které používá Satan, aby ostatní odlákal od 
spravedlivosti a pravdy.

Projděte si Almu 11:21–22, abyste zjistili, kolik nabídl 
Zezrom Amulekovi peněz a co chtěl, aby za to Amulek 
udělal. Jeden „onti “ byla nejhodnotnější stříbrná mince 
Nefitů. (Viz Alma 11:6, 11–13.) Jeden onti se rovnal 
platu soudce přibližně za jeden týden. (Viz Alma 11:3.)

Odpovězte na tyto otázky:

• Kdy jste byli svědky toho, jak někdo odmítl světská 
pokušení podobná tomu, které bylo nabídnuto Amu-
lekovi?   
  
 

• Jak vás to inspirovalo k tomu, abyste byli věrní?   
  
 

Přečtěte si Almu 11:23–25, abyste zjistili, jak Amulek 
zareagoval na Zezromovu nabídku. Zapište si do příru-
čky odpovědi na tyto otázky:

• Proč podle vás neměl Amulek o Zezromovu nabídku 
zájem?   
  
 

• Jaký byl podle Almy 11:25 Zezromův plán, když 
Amulekovi nabízel šest ontiů?   
  
 

• Jak se to podobá tomu, co dělá Satan, když lidé 
podlehnou jeho pokušením?   

Vedle Almy 10:11–12 si napište tuto zásadu: Když 
uslyšíme a uposlechneme Pánovo volání, budeme 
požehnáni jak my, tak druzí. Existuje mnoho způ-
sobů, jimiž nás Pán může „volat“ – prostřednictvím 
nabádání Ducha; skrze nějaký pocit; prostřednictvím 
snu; prostřednictvím slov církevního vedoucího, učitele 
nebo rodiče; skrze to, že v Církvi obdržíme nějaké po-
volání; skrze protivenství; nebo jiným způsobem.

 4. Do studijního deníku si napište odpověď na tuto 
otázku: Kdy jste pocítili, že vám bylo požehnáno díky 

tomu, že jste uposlechli Pánovo „volání“?

Jak je popsáno ve zbývající části Almy 10, mnoho lidí 
z Ammonie slovům Amuleka naslouchat nechtělo. 
Amulek je varoval, že pokud nebudou činit pokání, při-
jde den, kdy budou zničeni. Přečtěte si Almu 10:22–23 
a zjistěte, proč tehdy lidé zničení unikli. Čemu nás tyto 
verše učí o tom, jak je důležité být spravedlivý, přestože 
lidé kolem nás spravedliví nejsou?

 5. Do studijního deníku si pod dnešní látku napište toto:

Prostudoval(a) jsem si Almu 8–10 a dokončil(a) jsem tuto 
lekci (datum).

Další otázky, úvahy a postřehy, o které bych se rád(a) podělil(a) 
se svým učitelem:

16. BLOK: 1. DEN

Alma 11
Úvod
Amulek se přel s právníkem Zezromem, který se snažil 
dosáhnout toho, aby Amulek zapřel pravého a živého 
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 1. Ve studijním deníku proveďte následující cvičení:
a) Abyste lépe poznali, jak byl Amulek schopen odolat 

Zezromově nabídce, přečtěte si Almu 11:22 a doplňte tuto větu: 
„Neboť [nebudu] -------------------- ničeho, co by bylo proti Du-
chu Páně.“ Poté napište tři nebo čtyři další slova, která by se 
dala doplnit do mezery, aby byl tento výrok pravdivý. (Zvažte na-
příklad dělat, číst, nosit, sledovat nebo psát.)
b) Napište větu, která vychází z Almy 11:22 a která vám může 
pomoci pamatovat na to, jak můžete překonat pokušení s po-
mocí Ducha Svatého. To, co napíšete, by mělo vašimi vlastními 
slovy vyjadřovat pravdu, že když se spoléháme na Ducha Sva-
tého, můžeme překonat pokušení.

Na chvíli se při svém studiu zastavte a přemítejte o této 
otázce: Jak mi to, když žiji tak, abych byl vnímavý vůči 
Duchu Svatému a řídil se Jeho vnuknutími, může po-
moci překonat pokušení?

Přečtěte si následující radu presidenta Boyda K. Pac-
kera, presidenta Kvora Dvanácti apoštolů, abyste 
poznali, jak vám může spoléhání se na Ducha Svatého 
pomoci překonávat pokušení:

„Pokud se začínáte zaplétat s tím, s čím 
byste se zaplétat neměli, nebo pokud se 
sdružujete s lidmi, kteří vás odvádějí 
špatným směrem, je načase chopit se  
své nezávislosti, své svobody jednání. 
Naslouchejte hlasu Ducha a nebudete 

svedeni na scestí. …

… Jako služebník Páně vám slibuji, že budete ochrá-
něni a zaštítěni před útoky protivníka, pokud budete 
dbát nabádání, která přicházejí od Svatého Ducha.“ 
(„Rady mládeži“, Liahona, listopad 2011, 18.)

 2. Abyste zvážili, jak je možné uplatnit to, čemu jste se 
naučili, odpovězte si ve studijním deníku na tyto otázky:

a) V jakých situacích je mládež například pokoušena, aby slevo-
vala ze svého svědectví nebo ho ignorovala kvůli světským věcem?
b) Co byste doporučili svým spolustudentům, abyste jim pomohli 
spoléhat se na Ducha Svatého, když čelí pokušením tohoto typu?

Až budete příště v pokušení slevit ze své víry nebo 
hodnot, uplatněte to, čemu jste se naučili, tím, že si 
vzpomenete na příklad Amuleka. Pamatujte na to, že 
můžete pociťovat větší důvěru a jistotu, když budete žít 
způsobile a řídit se nabádáními Ducha Svatého.

Alma 11:26–40
Amulek svědčí o Synu Božím a odolává Zezromovým 
pokusům znevěrohodnit jeho slova
Zezrom napadl Amulekovu víru v Ježíše Krista. Aby-
ste se dokázali vžít do toho, co se stalo poté, co se 

Naučí-li se někdo nějaké zá-
sadě evangelia, ale nejedná 
podle ní a neuplatňuje ji, 
nenaučil se jí úplně a může se 
stát, že Duch přestane s tímto 
jednotlivcem pracovat. Zásadu 
uplatňujete tehdy, když do 
srdce a do mysli přijmete to, 
čemu se učíte, a poté podle 
této pravdy jednáte.

Uplatňování
Zezromovi nepodařilo 
přimět Amuleka, aby 
popřel existenci Boha, 
vzpomeňte si na situaci, 
kdy se například někdo 
postavil proti vaší víře. 
Přečtěte si rozhovor 
Amuleka a Zezroma 
v Almovi 11:26–34 
a potom se podívejte na 
to, jak Zezrom překroutil 
Amulekova slova v Al-
movi 11:35.

Přečtěte si, jak Amulek 
opravil jeho lži v Almovi 
11:36–37. Mohli byste si v písmech označit poznámku 
pod čarou 34a a přečíst si Helamana 5:10–11. Poté 
vysvětlete vlastními slovy rozdíl mezi spasením „ve 
svých hříších“ a spasením „ze svých hříchů“ (kurzíva 
přidána):   
  
 

Přečtěte si Almu 11:40 a určete, co je podle Amuleka 
prvním krokem, který musí lidé učinit, aby byli spa-
seni ze svých hříchů. Jsou lidé, kteří tvrdí, že sice věří 
v Ježíše Krista, ale nechtějí změnit své chování. Věřit ve 
jméno Ježíše Krista znamená mít v Něj víru.

Abyste lépe rozuměli tomu, jak „víra 
v Jeho jméno“ (v Ježíše Krista) vede 
k pokání, přečtěte si následující citát od 
presidenta Dietera F. Uchtdorfa z Prvního 
předsednictva: „Abychom dokázali činit 
pokání, potřebujeme silnou víru v Krista. 

Naše víra má zahrnovat ‚správnou představu o [Božím] 
charakteru, dokonalosti a vlastnostech‘. (Lectures on 
Faith [1985], 38.) Budeme-li věřit, že Bůh zná všechny 
věci, je milující a milosrdný, dokážeme v Něho bez 
váhání vložit svou důvěru k našemu spasení. Víra 
v Krista změní naše myšlenky, přesvědčení a jednání, 
které nejsou v souladu s Boží vůlí.“ („Bod bezpečného 
návratu“, Liahona, květen 2007, 100.)

Jak vás vaše víra v Ježíše Krista motivuje k tomu, abyste 
změnili své myšlenky, přesvědčení a jednání?

 3. Proč lidé potřebují víru v Ježíše Krista, aby mohli činit 
pokání? Napište si do studijního deníku, jak byste za pou-

žití toho, co jste se naučili od Amuleka a presidenta Uchtdorfa, vy-
světlili tuto zásadu: Pravá víra v Ježíše Krista je počátkem 
procesu vykoupení z hříchů.
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a pod jednotlivé nadpisy napište, co jste se dozvěděli. Toto byste 
si mohli napsat na horní okraj stránky v písmech nebo do studij-
ního deníku: Skrze Usmíření Ježíše Krista budou všichni lidé 
vzkříšeni a souzeni podle svých skutků. Tyto verše učí také 
tomu, že vzkříšení znamená opětovné spojení našeho těla s na-
ším duchem ve své „dokonalé podobě“ a do své „vlastní 
schránky“, aby již nikdy nebyli odděleni. (Viz Alma 11:43, 45.)

 5. Ve studijním deníku si odpovězte buď na jednu z ná-
sledujících otázek, nebo na obě:

a) Jaké pocity vás naplňují, když se zamyslíte nad tím, že budete 
vzkříšeni a souzeni?
b) Jak vaše víra v to, že budete vzkříšeni a souzeni, ovlivňuje to, 
jak se rozhodujete prožít každý den?

 6. Do studijního deníku si pod dnešní látku napište toto:

Prostudoval(a) jsem si Almu 11 a dokončil(a) jsem tuto 
lekci (datum).

Další otázky, úvahy a postřehy, o které bych se rád(a) podělil(a) 
se svým učitelem:

16. BLOK: 2. DEN

Alma 12
Úvod
Díky Amulekovým slovům v Almovi 11 si Zezrom 
uvědomil svou vinu za to, že lhal a klamal lidi. Poté, 
co k lidem v Ammonii promluvil Amulek, stanul před 
nimi Alma. Protože se lid v Ammonii stal zlovolným, 
Alma se zaměřil na pravdy, které jim mohly pomoci 
činit pokání z tvrdosti jejich srdce a dalších hříchů. 
Zdůraznil při tom Satanovy nástrahy, soudy, které 
čekají zlovolné, a plán vykoupení, který byl umožněn 
skrze Syna Božího a který dává lidem činícím pokání 
možnost navrátit se do Boží přítomnosti.

Alma 12:1–7
Alma odhaluje Zezromovy zlovolné úmysly
Zamyslete se nad tím, jak funguje past na chytání zví-
řat: Kolem kousku potravy je umístěna smyčka z pro-
vazu. Když se zvíře natáhne skrz smyčku pro potravu, 
provaz se utáhne a zvíře polapí.

Znovu si přečtěte, jak se v Almovi 11:21–25 Zezrom 
snažil polapit Amuleka do pasti. Poté, co Amulek 
prohlédl Zezromův záměr a odpověděl mu, vystoupil 
Alma, aby promluvil k Zezromovi a k zástupu přihlí-
žejících. (Viz Alma 12:1–2.) Najděte v Almovi 12:3–6 
slova, která Alma použil k popisu Zezromových taktik, 

Alma 11:41–46
Amulek učí o vzkříšení a soudu veškerého lidstva
Než si přečtete závěr svědectví, které Amulek vydal Ze-
zromovi, zamyslete se nad touto otázkou: Jak může být 
něčí jednání ovlivněno tím, že nevěří v život po smrti?

 4. Napište si do studijního deníku slova vzkříšení a soud 
jako nadpisy dvou sloupců. Potom si projděte Almu 

11:41–45 a najděte co nejvíce informací o vzkříšení a soudu 
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jež podle Almových slov pocházejí od ďábla. (Viz 
Alma 12:5.)

Jak mohl podle Almy 12:3 Alma prohlédnout Zezro-
mův plán?   
 

Jaké jsou podle Almy ďáblovy záměry v Almovi 12:6?  
  
 

Alma učil tomu, že Duch Svatý nám může pomoci 
rozeznat pokušení protivníka. V lekci o Almovi 11 
jste se dozvěděli, že když se spoléháme na Ducha Sva-
tého, můžeme překonat pokušení. Důležitou součástí 
překonávání pokušení je dovolit Duchu, aby nám po-
máhal rozeznávat pokušení a nebezpečí, které by nám 
pokušení mohlo způsobit. Potom se můžeme rozhod-
nout, že zůstaneme čistí a věrní, tím, že se pokušení 
vyhneme. Byli jste někdy v situaci, kdy vám Duch Svatý 
pomohl rozeznat ďáblova pokušení a vyhnout se jim?

 1. Napište si do studijního deníku, co můžete a budete 
dělat pro to, abyste posílili svou schopnost rozeznávat na-

šeptávání Ducha Svatého a jednat podle něj, tak abyste se vy-
hnuli „nástrahám“ protivníka.

Alma 12:7–18
Alma učí o posledním soudu veškerého lidstva
Zamyslete se nad tím, na jakou profesní dráhu byste 
se chtěli vydat. Odhadněte, na kolik by vás vyšlo 
školné (nebo obecně výdaje za studium) na škole 
nebo ve vzdělávacím programu, ve kterém byste zís-
kali znalosti nutné pro to, abyste se mohli stát v této 
profesi úspěšnými.

Přečtěte si následující citát a zaměřte  
se při tom na to, jaké „školné“ musíme 
podle staršího Davida A. Bednara 
z Kvora Dvanácti apoštolů zaplatit za 
duchovní znalosti: „Duchovní porozu-
mění, jímž jste vy i já byli požehnáni 

a které nám bylo potvrzeno v srdci jako pravdivé, 
nemůžeme [druhým] jednoduše předat. Člověk musí 
zaplatit školné svou pílí a také tím, že se učí studiem 
i vírou, chce-li obdržet takovou znalost a osobně ji 

‚vlastnit‘. Pouze tímto způsobem může srdce pocítit 
to, co je známo mysli.“ („Buďte bedliví se vší ustavič-
ností“, Liahona, květen 2010, 43.)

Najděte v Almovi 12:7–8 důkaz toho, že Zezrom 
začal být ochotný platit duchovní „školné“, které bylo 
nutné pro to, aby obdržel duchovní poznání. Z čeho je 
poznat, že se Zezromovo srdce začalo měnit tak, aby se 
mohl učit duchovním pravdám?

Při čtení Almy 12:9–11 určete, co Alma učil Zezroma 
o tom, jak získat duchovní poznání. Je užitečné vědět, 
že „tajemství Boží jsou duchovní pravdy poznávané 
pouze skrze zjevení. Bůh zjevuje svá tajemství těm, 
kteří jsou poslušni evangelia.“ (Průvodce k písmům, 
„Tajemství Boží“, scriptures.lds.org.) Tuto definici byste 
si mohli napsat do písem vedle Almy 12:9. Podle čeho, 
na základě Almova vysvětlení v Almovi 12:9, uděluje 
Bůh lidem části svého slova?   
 

Jaká je podle Almy 12:10–11 souvislost mezi stavem 
našeho srdce a získáváním duchovních pravd?   
 

Co znamená „zatvrzovati“ srdce (viz Alma 12:10–11) 
a jak se podle vás tento stav projevuje v něčím životě?  
  
 

Almovo poselství pro Zezroma učí této zásadě: Pán 
nám zjevuje duchovní pravdy podle pozornosti 
a píle, kterou věnujeme Jeho slovům.

 2. Napište si do studijního deníku nějaké přikázání nebo 
doporučení od Pána, kterým jste se snažili řídit tak, že jste 

mu věnovali „pozornost a píli“. Jak vám Pán požehnal dalším ve-
dením, porozuměním nebo našeptáváním svého Ducha, protože 
jste jednali podle toho, čemu vás učil?

Poté, co Alma vysvětlil, jak můžeme poznat duchovní 
pravdu, odpověděl na otázku, kterou mu Zezrom 
položil v Almovi 12:8 ohledně toho, jak budeme 
souzeni. Najděte v Almovi 12:12–15 zásady týka-
jící se vzkříšení a soudu, kterým Alma učil Zezroma. 
Doplňte slova do mezer: Budeme se před Bohem 
zodpovídat ze svých --------------------, -------------------- 
a--------------------.

Zamyslete se nad touto otázkou: Jaký vliv bude mít na 
vaše každodenní rozhodování to, když budete pamato-
vat na to, že se budete jednou zodpovídat ze svých slov, 
skutků a myšlenek?

Označte si v poznámce pod čarou křížový odkaz 14a 
na verš z mistrovství v písmu Mosiáš 4:30 a poté si 
Mosiáše 4:30 přečtěte nebo přeříkejte z paměti.
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nezbytná k tomu, abychom prokázali, zda jsme hodni 
věčných příležitostí. Toto vše je součástí božského plánu, 
který má náš Otec pro své děti.“ („Proclaim My Gospel 
from Land to Land“, Ensign, May 1989, 14.)

Alma vydal svědectví o tom, že smrtelnost je pro nás 
dobou, ve které se máme připravit na setkání s Bo-
hem. Mohli byste si v Almovi 12:24 označit všechna 
slova, která učí této nauce. Přečtěte si Almu 34:32 
a vytvořte si křížový odkaz na Almu 12:24.

 5. Abyste uplatnili to, čemu jste se naučili, odpovězte ve 
studijním deníku buď na jednu z následujících otázek, 

nebo na obě:
a) Jak vám to, že znáte účel smrtelnosti, pomáhá a poskytuje 
v životě vedení?
b) Jak vám víra v Usmíření Ježíše Krista pomáhá ve vaší zkoušce 
ve smrtelnosti?

 3. Vraťte se k tomu, co jste si napsali do studijního de-
níku k 1. úkolu dnešní lekce o tom, jak můžete být vníma-

vějšími vůči Duchu Svatému. Připište si k tomu své myšlenky 
o tom, jak může skutečnost, že rozumíte své osobní zodpověd-
nosti před Bohem, umocnit vaši touhu rozeznávat pokušení a vy-
hýbat se mu.

Alma 12:19–37
Alma vysvětluje, jak může lidstvo překonat důsledky Pádu 
prostřednictvím plánu vykoupení
Hlavní vládce v Ammonii, který se jmenoval Antiona, 
nevěřil, že se člověk může stát nesmrtelným, a tvrdil, 
že je to kvůli Pádu nemožné. (Viz Alma 12:20–21.) 
Projděte si verše z Almy 12 uvedené v následující 
tabulce a napište do sloupců pod jednotlivé nadpisy, 
čemu Alma učil:

Důsledky Pádu 
(Alma 12:22, 24)

Co Bůh učinil, 
aby umožnil 
naše vykoupení 
(Alma 12:24–25, 
28–33)

Co musíme dělat 
my, abychom 
byli vykoupeni 
(Alma 12:24, 30, 
34, 37)

 4. Až budete mít tabulku vyplněnou, odpovězte ve stu-
dijním deníku na tyto otázky:

a) Jak nám Usmíření Ježíše Krista pomáhá překonat důsledky Pádu?
b) Co je podle Almova učení v Almovi 12:24 účelem života, když 
nám Spasitel umožnil překonat důsledky Pádu?

Výraz „zkušební stav“ v Almovi 12:24 jsou 
slova, která použil pouze Alma v Knize 
Mormonově. (Viz také Alma 42:4, 10, 13.) 
Starší L. Tom Perry z Kvora Dvanácti 
apoštolů popsal tuto zkušební dobu takto: 
„Hlavním účelem pozemského života je 

umožnit duchům, kteří existovali předtím, než byl 
stvořen svět, aby byli spojeni s tělem na dobu mnoha 
příležitostí ve smrtelnosti. Spojení těchto dvou nám dává 
výsadu růst, rozvíjet se a vyspívat tak, jak je to možné 
jedině tehdy, když jsou duch a tělo spojeni. Ve svém těle 
projdeme určitou mírou zkoušek v takzvaném zkušeb-
ním stavu naší existence. Toto je doba učení a zkoušení 
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Přečtěte si Almu 12:33–35 a povšimněte si rozdílu 
v tom, co se stane s lidmi, kteří činí pokání, a co s lidmi, 
kteří pokání nečiní. Pro lepší porozumění těmto veršům 
vám může pomoci to, když budete vědět, že vejít do 
Pánova odpočinutí znamená obdržet odpuštění hříchů 
a nakonec vejít do Pánovy přítomnosti. (Viz NaS 84:24.)

 6. Do studijního deníku si pod dnešní látku napište toto:

Prostudoval(a) jsem si Almu 12 a dokončil(a) jsem tuto 
lekci (datum).

Další otázky, úvahy a postřehy, o které bych se rád(a) podělil(a) 
se svým učitelem:

16. BLOK: 3. DEN

Alma 13
Úvod
Alma učil vzpurný lid v Ammonii o vysokých kněžích 
Melchisedechova kněžství, kteří jsou vysvěceni, aby 
lidem pomáhali činit pokání a vejít v odpočinutí Páně. 
Uvedl příklad Melchisedecha, který svému lidu pomohl 
činit pokání a žít v míru. Alma se snažil učit lidi v Am-
monii, aby měli víru a naději, a povzbuzovat je, aby se 
změnili a mohli se připravit na vejití v odpočinutí Páně.

Alma 13:1–12
Alma učí lid v Ammonii o povolání vysokých kněží

 1. Přečtěte si následující citát a zodpovězte otázky:

„Bůh v předsmrtelném duchovním světě ustanovil některé 
duchy, aby během svého smrtelného života vykonali určité poslání. 
To se nazývá předustanovení.

Předustanovení nezaručuje, že jednotlivci obdrží určité povolání 
nebo zodpovědnost. Takové příležitosti přicházejí v tomto životě 
jako důsledek spravedlivého používání svobody jednání, stejně 
jako předustanovení přišlo jako důsledek spravedlivosti v před-
smrtelné existenci.“ (Věrni víře – slovník evangelia [2004], 120.)
a) Jaká je souvislost mezi rozhodnutími učiněnými během před-
smrtelného života a předustanovením?
b) Jaký vliv mají na předustanovení rozhodnutí učiněná během 
smrtelného života?

Přestože se v Almovi 13 hovoří o nositelích kněžství, 
president Spencer W. Kimball nám připomněl, že 
v předsmrtelné existenci byla dána vznešená povolání 
i sestrám: „Pamatujte na to, že ve světě, v němž jsme 
žili předtím, než jsme přišli sem, obdržely věrné ženy 
určité zodpovědnosti a věrní muži byli předustanoveni 

k určitým kněžským úkolům.“ („The Role of Righteous 
Women“, Ensign, Nov. 1979, 102.)

Starší Neal A. Maxwell z Kvora Dvanácti apoštolů učil: 
„Předsmrtelnost není žádná odpočinková nauka. 
Každý z nás musí činit rozhodnutí, nepřetržitě musíme 
vykonávat nelehké práce, zažíváme výsměch a proti-
venství, musíme vhodně trávit čas a využívat talenty 
a dary. To, že jsme byli vybráni ‚tam a tehdy‘, rozhodně 
neznamená, že můžeme být ‚tady a teď‘ lhostejní. Ať již 
se jedná o předustanovení mužů, či předurčení žen, ti, 
kteří byli povoláni a připravováni, musí také prokázat, 
že jsou ‚vyvolení a věrní‘. (Viz Zjevení 17:14; NaS 
121:34–36.)“ („Premortality, a Glorious Reality“, Ensign, 
Nov. 1985, 17.)

Alma učil bratří v Ammonii, že mnoho mužů bylo 
v předsmrtelném životě předustanoveno k tomu, aby 
obdrželi kněžství. Přečtěte si Almu 13:1, 8–9 a určete, 
o kterém kněžství Alma mluvil. Může být užitečné, 
když budete vědět, že slova „svatý řád“ označují 
Melchisedechovo kněžství neboli „[Svaté kněžství] 
podle řádu Syna Božího“. (NaS 107:3.) Zvažte možnost 
označit si slova „svatý řád“ při dalším studiu této ka-
pitoly. (Viz Alma 13:2, 6–7, 10–11, 16, 18.) Starší Bruce 
R. McConkie z Kvora Dvanácti apoštolů prohlásil: 
„Nefité, kteří byli věrní v dodržování zákona Mojží-
šova, měli Melchisedechovo kněžství, což znamená, že 
měli plnost evangelia.“ (The Promised Messiah: The First 
Coming of Christ [1978], 421.) To znamená, že proroci 
z Knihy Mormonovy měli Melchisedechovo kněžství 
a věděli, jak působí.

Najděte v Almovi 13:2–6, 10 odpovědi na následující 
otázky a napište si tyto odpovědi do příručky:

• Jaké vlastnosti měli muži vysvěcení k Melchisede-
chovu kněžství? (Viz Alma 13:3–5, 10.)   
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abychom si Krista a Jeho zákony uchovávali na paměti 
na předním místě.“ (The Promised Messiah, 453.)

Přečtěte si Almu 13:19 a zjistěte, co nám tento verš 
říká o Melchisedechovi. Znovu se podívejte na Almu 
13:17 a všímejte si toho, jaký byl podle Almova popisu 
lid v Sálemu, když se Melchisedech stal jejich králem. 
Povšimněte si, že by se těmito slovy dal popsat také lid 
v Ammonii. (Viz Alma 8:9; 9:28.) Co činili lidé v Sálemu 
díky Melchisedechovu úsilí? (Viz Alma 13:18.)   
 

Zjistěte, co v Almovi 13:18 Melchisedech projevil, co 
obdržel a co kázal. Zamyslete se nad tím, co se z Mel-
chisedechova příkladu učíte o tom, jaký by měl být 
nositel kněžství.

 4. Ve studijním deníku odpovězte na tuto otázku: Kdy 
jste vy nebo někdo, koho znáte, pocítili pokoj poté, co jste 

uposlechli radu spravedlivého vedoucího kněžství?

Alma 13:21–31
Alma vyzývá lid, aby poslouchali hlas Páně a vešli v Jeho 
odpočinutí
Vyhledejte a označte si opakující se slova „odpočinutí 
Páně“ (nebo podobná slova) v Almovi 13:12, 13, 16, 
a 29. Alma učil lid v Ammonii tomu, že Pán povolává 
muže ke kněžství, aby lidem pomáhali vcházet v odpo-
činutí Páně. Použil příklad Melchisedecha, aby jim uká-
zal, že i lid, který byl nejednotný a zlovolný, mohl činit 
pokání a vejít v odpočinutí Páně. (Viz Alma 13:17–18; 
viz také NaS 84:24.)

President Joseph F. Smith řekl, že vejít v Boží odpoči-
nutí „znamená vejít do poznání Boha, do Jeho lásky, 
a mít víru v Jeho záměry a v Jeho plán do takové míry, 

• K čemu byli tito nositelé Melchisedechova kněžství 
vysvěceni? (Viz Alma 13:6.)   
 

• Kdy jste viděli totéž dělat nositele Melchisedechova 
kněžství, které znáte, ve vašem sboru či odbočce 
a jak tím požehnali váš život a život druhých?   
  
 

V Almovi 13 se nachází hluboké pojednání o Mel-
chisedechově kněžství. Učí tomu, že muži, kteří 
získávají toto kněžství, byli předustanoveni k tomu, 
aby ho obdrželi. (Viz verš 3.) Muži, kteří jsou nositeli 
tohoto kněžství, mají učit druhé Božím přikázáním, 
„aby i on[i] mohl[i] vejíti v odpočinutí jeho“. (Verš 6.) 
Kněžství je věčné (viz verš 9) a je udělováno mu-
žům „na základě nesmírné víry jejich a pokání jejich 
a spravedlivosti jejich před Bohem“ (verš 10). Nositelé 
kněžství jsou posvěceni Duchem Svatým, když se naučí 
pohlížeti na hřích s odporem a „[jsou] učiněni čistými 
a [vejdou] v odpočinutí Pána svého Boha“. (Verš 12.)

Přečtěte si Almu 13:11–12 a najděte posvěcující vliv 
Usmíření Ježíše Krista, který tito nositelé kněžství ob-
drželi na základě své víry, pokání a spravedlivosti.

 2. Ve studijním deníku odpovězte na tuto otázku: Čemu 
se učíte z příkladu těchto nositelů Melchisedechova kněž-

ství o tom, co můžete dělat, abyste v životě získali posvěcující vliv 
Usmíření?

 3. Napište si do písem k Almovi 13:1–12 nebo do studij-
ního deníku následující pravdu: Muži, kteří jsou členy 

Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů, projevují vel-
kou víru a volí si spravedlivost, jsou povoláváni k Melchise-
dechovu kněžství, aby přiváděli druhé k Bohu. Poté si do 
studijního deníku napište, jak může znalost této zásady evangelia 
ovlivnit to, jaký budete mít v průběhu života přístup k vedoucím 
kněžství.

Alma 13:13–20
Alma učí o Melchisedechovi, významném vysokém knězi, 
který mezi svým lidem nastolil mír
Přečtěte si Almu 13:13–18 a najděte slova, která Alma 
použil k popisu Melchisedecha a toho, co Melchise-
dech vykonal pro svůj lid. Přemýšlejte o tom, jak tato 
slova popisují Melchisedechův život po vzoru Krista. 
Alma učil tomu, že nositelé Melchisedechova kněžství 
jsou „podle řádu Syna, Jednorozeného Otcova“ (Alma 
13:9; viz také NaS 107:2–4), který je Ježíš Kristus, a že 
nás k Němu vedou svým příkladem a učením. Starší 
Bruce R. McConkie prohlásil: „Není pochyb o tom, 
že v životě mnoha proroků je mnoho událostí, které 
tyto spravedlivé osoby vyzdvihují jako předobraz a stín 
jejich Mesiáše. Je hodnotné a vhodné vyhledávat po-
dobnosti Krista všude a opakovaně je používat k tomu, 
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že víme, že máme pravdu, a že se nehoníme za ničím 
jiným, nejsme zmítáni každým větrem učení nebo 
lstivostí a úskočností lidí, kteří číhají na to, aby klamali. 
Víme, že nauka je od Boha.“ (Učení presidentů Církve: 
Joseph F. Smith [2003], 56.)

Jak byste očekávali, že se bude chovat člověk, který ve-
šel v odpočinutí Páně v tomto životě tak, jak to popsal 
president Joseph F. Smith?   
 

Starší Bruce R. McConkie učil: „Praví Svatí vcházejí 
v odpočinutí Páně během tohoto života, a když zůstanou 
věrni pravdě, pokračují v tomto požehnaném stavu tak 
dlouho, dokud nebudou odpočívat s Pánem v nebi. … 
Odpočinutí Páně na věčnosti znamená zdědit věčný 
život, získat plnost Pánovy slávy.“ (Mormon Doctrine, 
2nd ed. [1966], 633.)

Poté, co Alma varoval lid v Ammonii, aby se připravili 
na Kristův příchod (viz Alma 13:21–26), jim dal další 
pokyny ohledně toho, jak vejít v odpočinutí Páně. Pře-
čtěte si Almu 13:27–29 a najděte tyto pokyny.

Almovo učení lze shrnout do této zásady: Když 
budeme pokorně přijímat výzvu, abychom činili 
pokání, Duch nás povede v odpočinutí Páně.

 5. Vyberte si jedno z požehnání zmíněných v Almovi 
13:27–29, které byste rádi získali. Až budete mít toto po-

žehnání vybrané, najděte Almovu radu, která vám pomůže připra-
vit se na to, abyste toto požehnání obdrželi. Potom si napište do 
studijního deníku cíl týkající se toho, jak budete uplatňovat Al-
movu radu, abyste mohli vejít v Pánovo odpočinutí v tomto životě 
i v životě, který přijde.

 6. Do studijního deníku si pod dnešní látku napište toto:

Prostudoval(a) jsem si Almu 13 a dokončil(a) jsem tuto 
lekci (datum).

Další otázky, úvahy a postřehy, o které bych se rád(a) podělil(a) 
se svým učitelem:

16. BLOK: 4. DEN

Alma 14–16
Úvod
Poté, co lidé v Ammonii vyslechli Almovo a Amulekovo 
kázání, někteří z nich, včetně Zezroma, uvěřili a činili 
pokání. Jiní se hněvali a uvrhli Almu a Amuleka do 
vězení. Zlovolní lidé v Ammonii vyhnali muže, kteří 
uvěřili, a jejich ženy a děti upálili. Po mnoha dnech 

vysvobodil Pán Almu a Amuleka z vězení a zničil 
zlovolné vůdce Ammonie. Zezrom byl v Sidomu a trpěl 
fyzicky i duchovně. Vyznal před Almou víru v Ježíše 
Krista a byl uzdraven. Proroctví bylo naplněno a la-
manitské vojsko zničilo město Ammonia. Almovo 
prorocké vedení umožnilo nefitským vojskům zastavit 
útok Lamanitů. Alma, Amulek a mnoho jiných posilo-
valo Církev po celé zemi Nefitů.

Alma 14
Alma a Amulek jsou uvězněni a věřící jsou vyhnáni nebo 
upáleni
Vzpomeňte si na nějaký případ, který jste viděli nebo 
o němž jste slyšeli, kdy někdo působil utrpení ne-
vinnému člověku – například když byl někdo proná-
sledován kvůli svému náboženskému přesvědčení. 
Zamyslete se nad těmito otázkami:

• Co jste pociťovali vůči onomu trpícímu?
• Co jste pociťovali vůči tomu, kdo toto utrpení způ-

sobil?
• Proč se podle vás někdy dějí špatné věci nevinným 

a spravedlivým lidem?

Při četbě Almy 14 vztáhněte tyto otázky na to, co prožili 
Alma a Amulek.

Přečtěte si Almu 14:1–10 a vyhledejte, kdo trpěl a jakým 
způsobem. Poté doplňte tuto tabulku:

Kdo trpěl? Jakým způsobem trpěli?

Co chtěl podle Almy 14:10 Amulek udělat? Přečtěte  
si Almu 14:11 a najděte pravdu, která by mohla 
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„Tento život je zkouškou, která nás má naučit skutečně 
důvěřovat – důvěřovat v Ježíše Krista, důvěřovat v Jeho 
učení, důvěřovat v naši schopnost být poslušni tohoto 
učení, zatímco jsme vedeni Svatým Duchem, abychom 
dosáhli štěstí nyní a smysluplné a nanejvýš šťastné 
věčné existence. Důvěřovat znamená ochotně poslou-
chat, aniž bychom znali konec od počátku. (Viz Přísloví 
3:5–7.) Aby vaše důvěra v Pána přinášela plody, musí 
být silnější a vytrvalejší než vaše spoléhání se na osobní 
pocity a zkušenosti.“ („Trust in the Lord“, Ensign, 
Nov. 1995, 17.)

Mohlo by být užitečné zdůraznit tuto pravdu tím, že si do 
písem vedle Almy 14:12–13 poznamenáte: Když důvě-
řujeme v Pána, posiluje nás v našich zkouškách.

 2. Vyberte si jednu nebo několik níže uvedených situací 
a do studijního deníku si napište vysvětlení, jak by zá-

sada, kterou jste si právě poznamenali do písem, mohla pomoci 
níže popsaným osobám:
a) Několik hráčů ze sportovního družstva se vyhýbalo jednomu 
mladému muži z tohoto družstva, otevřeně se mu vysmívalo 
nebo si ho dobíralo kvůli tomu, že zachovává zásady evangelia. 
Vypadalo to, že úmyslně plánují společné akce, které nesplňují 
dané zásady, protože si byli vědomi, že se jich kvůli svému pře-
svědčení nezúčastní.
b) Mladá žena se uchází o práci v obchodě, kde pracuje jedna její 
přítelkyně. Práci nedostane a později se od přítelkyně dozvídá, že 
majitel obchodu jí řekl, že by nikdy nezaměstnal mormonku.
c) Když mladý muž požádá skupinku jiných mladých mužů,  
aby přestali v jeho přítomnosti mluvit vulgárně, strkají do něho 
a vyhrožují mu, že pokud jim bude ještě někdy říkat, jak mají 
mluvit, ublíží mu ještě víc.

Přečtěte si Almu 14:14–17 a přemýšlejte o tom, jak 
Almovi a Amulekovi pomohla jejich víra, zatímco 
nadále trpěli z rukou zlovolných vedoucích předsta-
vitelů v Ammonii. Proč podle vás to, že v dané situaci 
neodpověděli, bylo tou nejlepší odpovědí? (Viz také 
Matouš 27:11–14.)

V Almovi 14:18–28 se píše o tom, že Alma a Amulek 
vytrpěli veliké strasti, než je Bůh vysvobodil a zničil 
mnoho zlovolných vedoucích představitelů Ammonie. 
Výraz „skřípali zuby“ (verš 21) znamená, že byli roz-
hněvaní nebo rozzlobení.

 3. Do studijního deníku si napište, která ze strastí, kte-
rou museli Alma a Amulek vytrpět ve verších Alma 

14:18–25, by pro vás byla nejtěžší, a vysvětlete proč. Potom si 
zapište osobní zkušenost nebo zkušenost někoho, koho znáte, 
kdo se snažil žít spravedlivě, a přesto čelil zkouškám.

Díky čemu se podle Almy 14:25 dokázali Alma a Amu-
lek postavit? Přečtěte si Almu 14:26–29 a označte si 
slova, která podle vás nejlépe potvrzují tuto pravdu: 
Pokud voláme k Pánu ve víře, posílí nás v našem 

pomoci někomu, kdo má potíže porozumět tomu, 
proč je zlovolným někdy umožněno ubližovat nevin-
ným a spravedlivým.

Jedním ze způsobů, jak vyjádřit pravdu, která se 
nachází v Almovi 14:11, je tento: Pán dovoluje, aby 
spravedliví trpěli z rukou zlovolných, aby Jeho 
soudy mohly být spravedlné. Všimněte si, že Almovi 
bylo zjeveno, že ti, kteří zemřeli, přijal Pán „ve slávě“ 
k sobě. (Alma 14:11.) Když president Henry B. Eyring 
z Prvního předsednictva učil o této události z hlediska 
věčnosti, řekl: „Amulek obdržel to požehnání rozpoz-
nat dobrotivost a spravedlivost Boha dokonce i v tak 
hrůzné tragédii.“ („Amulek: The Blessings of Obe-
dience“, v Heroes from the Book of Mormon [1995], 110.)

Přečtěte si Almu 60:12–13 a porovnejte tyto verše 
s Almou 14:10–11. Dozvídáme se, že jedním z důvodů, 
proč spravedliví trpí, je to, aby zpečetili své svědectví 
vlastním životem (viz NaS 135:3) a stáli jako svědkové 
proti zlovolným.

Pochopit, proč Bůh nechává trpět spravedlivé, může být 
pro nás obtížné. Abyste lépe porozuměli tomu, proč 
Bůh dovoluje lidem používat svobodu jednání i tehdy, 
když se rozhodují špatně, zamyslete se nad těmito 
slovy presidenta Spencera W. Kimballa:

„Pokud bychom se na smrtelnost dívali 
jako na veškerou naši existenci, pak by 
bolest, žal, selhání a krátký život byly 
pohromou. Pokud však na život hledíme 
jako na věčnou existenci sahající daleko do 
předsmrtelné minulosti a pokračující vpřed 

do věčné posmrtné budoucnosti, pak na vše, co se zde 
odehrává, můžeme nahlížet ze správného úhlu. …

… Kdyby ale byli všichni nemocní uzdraveni, kdyby 
všichni spravedliví byli ochraňováni a zlovolní zničeni, 
celý Otcův plán by byl zmařen a základní zásada evan-
gelia, svoboda jednání, by zanikla. Nikdo by v životě 
nemusel používat víru.“ (Teachings of Presidents of the 
Church: Spencer W. Kimball [2006], 15.)

 1. Do studijního deníku si poznamenejte, jak vám 
pravdy, kterým jste se naučili z Almy 14:11 a ze slov presi-

denta Kimballa, pomáhají porozumět tomu, proč Bůh někdy do-
voluje, aby spravedliví trpěli z rukou zlovolných.

Přečtěte si Almu 14:12–13 a zjistěte, čemu Alma učil 
Amuleka, aby mu pomohl vytrvat v těžkostech, které 
zakoušeli. Proč byl podle vás Alma schopen odpovědět 
s takovou jistotou?   
 

Přečtěte si následující slova staršího Richarda G. Scotta 
z Kvora Dvanácti apoštolů, abyste lépe porozuměli 
tomu, čemu Alma učil Amuleka o důvěře v Pána: 
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soužení a osvobodí nás podle svého způsobu a ve 
svém vlastním čase.

Pán může projevit svou moc a osvobodit vás ze zkou-
šek a soužení podle svého způsobu a ve svém čase. 
Když se naučíme důvěřovat Pánově vůli, nalezneme 
větší sílu a moc překonávat těžkosti, které nás v životě 
potkávají.

Alma 15–16
Zezrom je uzdraven, lamanitské vojsko ničí zemi Ammonia 
a Alma a Amulek dál káží Nefitům
Poté, co Alma a Amulek opustili zemi Ammonia, odešli 
do nedalekého města Sidon, kde našli věřící z Ammo-
nie, včetně Zezroma. Přečtěte si Almu 15:3–5 a zjistěte, 
v jakém stavu se nacházel Zezrom.

Zamyslete se nad těmito otázkami: Proč Zezrom one-
mocněl? Co udělal Zezrom pro to, aby nalezl úlevu 
a klid?

Pozorně si přečtěte Almu 15:6–10 a podtrhněte dva 
nebo tři výrazy, které dokládají, že Alma pomohl 
Zezromovi soustředit se na Ježíše Krista a na Jeho 
Usmíření. Abyste lépe porozuměli tomu, jak mohou 
nositelé kněžství pomáhat druhým obdržet milost 
skrze Usmíření, přečtěte si následující zkušenost star-
šího Jaye E. Jensena z Předsednictva Sedmdesáti:

„Když jsem sloužil jako biskup, byl jsem svědkem po-
žehnání plynoucích z Usmíření v životě členů Církve, 
kteří se dopustili závažných přestupků. …

Jeden mladý svobodný muž v našem sboru chodil 
s mladou dívkou. Vzájemné projevy náklonnosti se jim 
však vymkly z rukou. Zašel za mnou s prosbou o radu 
a o pomoc. Na základě jeho vyznání a mých vnuknutí 
od Ducha mu po nějaký čas, kromě jiného, nebylo 
dovoleno přijímat svátost. Pravidelně jsme se setkávali, 
abych se přesvědčil, že činí pokání, a po určitém čase 
jsem mu znovu dovolil svátost přijímat.

Když jsem pak seděl na stupínku během onoho 
shromáždění svátosti, díval jsem se na něho, jak nyní 
přijímal svátost způsobile. Byl jsem svědkem náruči 
milosrdenství, lásky a bezpečí, která ho obklopovala, za-
tímco ho uzdravující Usmíření hřálo u srdce a pozvedlo 
jeho břímě, díky čemuž získal slíbené odpuštění, pokoj 
a štěstí.“ („Náruč bezpečí“, Liahona, listopad 2008, 49.)

Biskupové a ostatní vedoucí kněžství nám mohou 
pomoci obdržet potřebné milosrdenství a sílu skrze 
Usmíření Ježíše Krista. Jaký důkaz o tom, že Zezrom 
činil pokání a obdržel Pánovo milosrdenství, nacházíte 
v Almovi 15:11–12?   
 

Jedna ze zásad obsažených v Almovi 15:6–12, kterou 
si můžete poznamenat do písem nebo do studijního 
deníku, zní: Skrze naši víru v Ježíše Krista můžeme 
být uzdraveni a posíleni. Jak se podle Almy 15:16, 18 
tato zásada projevovala v životě Amuleka?

Alma a Amulek založili Církev mezi lidem Sidomu 
a poté se vrátili do Zarahemly.

V Almovi 16 se dočítáme, že lamanitské vojsko ob-
sadilo území Nefitů a zničilo město Ammonia, čímž 
se naplnilo proroctví Almy a Amuleka, že pokud lidé 
nebudou činit pokání, budou zničeni. (Viz Alma 9:12.) 
Při četbě Almy 16 zjistěte, na koho se Nefité obrátili 
o pomoc, aby mohli porazit lamanitské vojsko. Vztáh-
něte tuto zkušenost na své vlastní bitvy a nepřátele, 
kterým čelíte.

 4. Do studijního deníku si pod dnešní látku napište toto:

Prostudoval(a) jsem si Almu 14–16 a dokončil(a) jsem tuto 
lekci (datum).

Další otázky, úvahy a postřehy, o které bych se rád(a) podělil(a) 
se svým učitelem:
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17. BLOK: 1. DEN

Alma 17–18
Úvod
Alma 17–18 obsahuje záznam, který Mormon sepsal 
o misiích synů Mosiášových mezi Lamanity. Tyto 
záznamy jsou pro nás příkladem toho, jak by se měli 
dnešní misionáři připravovat a jak by měli sloužit. 
Synové Mosiášovi usilovali během přípravy na kázání 
evangelia mezi Lamanity o Pánovo vedení. Když se 
rozdělili, Pán je utěšil a slíbil jim, že budou přivádět 
duše k Němu. Ammon odešel do země Izmael a za-
čal učit evangeliu tím, že sloužil lamanitskému králi 
Lamonimu. Král Lamoni se podivoval tomu, s jakou 
mocí Ammon bránil jeho stáda. Tato služba obměk-
čila královo srdce a srdce jeho lidu, takže naslouchali 
Ammonovi, zatímco je učil o Bohu a o plánu spasení. 
Král Lamoni uvěřil Ammonovu učení, uvědomil si, že 
potřebuje Spasitele, volal k Pánu o milost a byl přemo-
žen Duchem.

Alma 17:1–18
Synové Mosiášovi se připravují na kázání evangelia Lamanitům
Zamyslete se nad délkou doby, kterou stráví misionáři 
a misionářky na misii. Přečtěte si Almu 17:4 a pod-
trhněte si, kolik let učili synové Mosiášovi evangeliu 
mezi Lamanity.

Když se Alma vydal do země Manti, setkal se se syny 
Mosiášovými, kteří se vraceli domů ze své dlouhé 
misie, a všichni se společně radovali. Přečtěte si Almu 
17:2–4 a zvýrazněte slova, která popisují, jakými misio-
náři synové Mosiášovi byli.

 1. Projděte si Almu 17:2–4. Do studijního deníku si na-
pište:

a) Co synové Mosiášovi udělali a jak se připravili na to, aby byli 
efektivními misionáři, a popište výsledek jejich přípravy.
b) Vyberte něco z toho, co tito misionáři dělali a co byste rádi 
zlepšili i ve svém životě, nebo vyberte nějakou vlastnost, kterou 
byste chtěli více rozvinout. Napište odstavec o tom, jak toho mů-
žete dosáhnout.

Zamyslete se nad tím, jak často se modlíte, studujete 
písma samostatně a s rodinou, a přemýšlejte o příleži-
tostech k půstu. Jak vám tyto činnosti pomáhají stát se 
„silnými v poznání pravdy“? (Alma 17:2.)

Díky příkladu synů Mosiášových se můžeme naučit této 
zásadě: Bádáním v písmech, modlitbou a půstem 
můžeme obdržet Ducha Svatého a učit s mocí. Když 

přijmeme Ducha Svatého, můžeme být lépe připraveni 
na sdílení evangelia s druhými.

Přečtěte si následující slova staršího Davida A. Bed-
nara z Kvora Dvanácti apoštolů, v nichž učil mladé lidi 
způsobům, jak se mohou připravit na to, aby mohli 
sloužit jako misionáři. Zaměřte se na to, co konkrétně 
vám pomůže připravit se na to, abyste se dokázali dělit 
o evangelium tak, jako synové Mosiášovi.

„Můžete … 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 rozpoz-
návat duchovní nabádání a jak na ně reagovat. Řádku 
za řádkou a předpis za předpisem, tu trochu a tam 
trochu, se můžete postupně stát misionářem, kterým 
doufáte, že se stanete, a misionářem, kterým Spasitel 
očekává, že budete. …

Hlásání evangelia … není … zkrátka činnost, do které 
se na určitý omezený čas zapojíme, ani nějaký úkol, 
který musíme jako členové Církve Ježíše Krista Sva-
tých posledních dnů splnit. Misionářská práce je spíše 
projevem naší duchovní podstaty a dědictví.“ („Staňte 
se misionářem“, Liahona, listopad 2005, 46–47.)

Přečtěte si Almu 17:9 a podtrhněte, o co se synové 
Mosiášovi modlili, když se připravovali na svou službu. 
Přečtěte si Almu 17:11 a zamyslete se nad tím, co jim 
Pán řekl o tom, jak se stát nástrojem v Jeho rukou. Tyto 
verše nás učí této zásadě: Když budeme dobrým 
příkladem, zvláště v době soužení, Pán nás učiní 
nástrojem ve svých rukou.

 2. Do studijního deníku popište několika větami situaci, 
v níž byste podle svého názoru mohli být dobrým příkla-

dem. Vezměte v úvahu školní prostředí, situace doma s rodinou 
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nebo širší rodinou a sociální prostředí, které na vás působí v reál-
ném životě či na internetu. Popište, jak v takové situaci budete 
pro ostatní dobrým příkladem.

V některých situacích je obtížnější být dobrým příkla-
dem než v jiných. Vyhledejte, co se v Almovi 17:12–16 
píše o Lamanitech, a zamyslete se nad tím, proč bylo 
pro syny Mosiášovy těžké učit v takové situaci.

Proč byli podle vás synové Mosiášovi ochotni trpět, aby 
pomohli lidem, kteří Nefity nenáviděli? Abyste lépe 
porozuměli tomu, čeho chtěli synové Mosiášovi do-
sáhnout, doplňte prázdné místo slovem z Almy 17:16: 
Synové Mosiášovi chtěli, aby Lamanité byli přivedeni k 
--------------------, protože si přáli, aby Lamanité poznali 
plán vykoupení.

Abyste lépe porozuměli tomu, jak být pro druhé dob-
rým příkladem, splňte během několika dní tento úkol: 
Požádejte někoho z rodiny nebo z přátel, aby vám 
vyprávěl, jak je v životě ovlivnil něčí příklad křesťan-
ského chování.

Alma 17:19–39
Alma se stává služebníkem krále Lamoniho a ochraňuje 
jeho stáda
Při četbě Almy 17:19–39 vyhledejte, jak sloužil Ammon 
králi Lamonimu a královým služebníkům. Zamyslete se 
nad tím, jak Ammonova služba pomohla Lamanitům 
připravit se na přijetí evangelia. Naplánujte si, že se 
o příběh Ammona ochraňujícího králova stáda podělíte 
se členem rodiny nebo s někým ze svých přátel. Přitom 
zdůrazněte následující pravdu: Skrze službu můžeme 
pomoci druhým připravit se na přijetí evangelia. 
S touto osobou pak diskutujte o někom, komu byste 
chtěli pomoci stát se duchovně silnějším. Zamyslete se 
nad tím, jak tomuto člověku můžete sloužit, a rozhod-
něte se, jak to uděláte.

Alma 18
Ammonova věrnost udělala na krále Lamoniho velký dojem, 
a Ammon učí krále evangeliu
Královi služebníci vyprávěli Lamonimu o tom, co Am-
mon udělal, aby ochránil jeho stáda. Přečtěte si Almu 
18:4–6 a zjistěte, jak král na to, co Ammon udělal, 
reagoval.

Když se král zeptal svých služebníků, kde je Ammon, 
řekli mu, že plní králův dřívější rozkaz připravit mu 
koně na cestu do země Nefi, kde žil králův otec. Pře-
čtěte si Almu 18:12–15 a zjistěte, jaký vliv měla Ammo-
nova služba na krále Lamoniho.

Přečtěte si Almu 18:16–21 a vyhledejte v těchto verších 
důkaz toho, že Ammona, který učil krále Lamoniho, 
vedl Pán. Do příslušného místa napište, jak v této situ-
aci pomohl Ammonovi Duch Svatý.   
  
 

Při četbě Almy 18:22–32 se zaměřte na konkrétní 
pravdy evangelia, kterým Ammon učil krále Lamoniho. 
Můžete si je označit v písmech nebo si je zapsat do 
studijního deníku. Když Ammon učil, stavěl na na-
ukách, které měl s Lamonim společné. Lamoni věřil 
v boha, kterého nazýval Velkým Duchem, ale nerozu-
měl pravé podstatě Boha.

Přečtěte si Almu 18:33–35 a vyhledejte, jak Ammon 
odpověděl, když se ho král zeptal, jestli ho poslal Bůh.

 3. Na základě svého studia Almy 17–18 napište krátký 
odstavec do studijního deníku, v němž shrnete, čeho Am-

mon s Boží pomocí mezi Lamanity dosáhl.

Do písem vedle Almy 18:35 byste si mohli napsat tuto 
zásadu: Když sloužíme Nebeskému Otci a Ježíši 
Kristu, prohlubují naši schopnost konat Jejich dílo.
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 4. Do studijního deníku si napište odpověď na jednu 
nebo více z následujících otázek:

a) Jak vám předchozí zásada pomůže v současných i budoucích 
církevních zodpovědnostech?
b) Jak můžete sloužit Pánu věrněji, aby mohl prohloubit vaši 
schopnost konat Jeho dílo?

Ammon byl schopen učit krále Lamoniho o plánu 
vykoupení, který připravil Nebeský Otec, díky svému 
věrnému příkladu a službě. Vzpomeňte si na to, že La-
moni pociťoval vinu kvůli vraždám, kterých se dopustil. 
(Viz Alma 18:4–6.) Přečtěte si Almu 18:36–43 a zjistěte, 
jak Ammon učil Lamoniho o plánu vykoupení a jak 
Lamoni na toto učení reagoval.

 5. Do studijního deníku si napište odpověď na tuto 
otázku: Proč bylo podle vás zvláště důležité, aby král La-

moni porozuměl Usmíření Ježíše Krista?

Zamyslete se nad tím, jak znalost nauk Stvoření, Pádu 
a Usmíření mohla Lamonimu pomoci poznat, že 
potřebuje Spasitele. Starší Bruce R. McConkie z Kvora 
Dvanácti apoštolů učil o důležitosti Stvoření, Pádu 
a Usmíření:

„Tyto tři božské události – tři pilíře 
věčnosti – jsou neoddělitelně vetkány do 
tapiserie nazvané věčný plán spasení. Na 
Usmíření Pána Ježíše Krista pohlížíme 
jako na střed, jádro a srdce zjeveného 
náboženství. Uskutečňuje nesmrtelnost 

a věčný život člověka. Spasení je v Kristu.

Ale pokud by nebylo Pádu, nebylo by ani Usmíření. 
Pád Adama přinesl do světa časnou a duchovní smrt 
a z obou těchto smrtí jsou člověk a všechny formy ži-
vota vykoupeni skrze Usmíření vykonané Pánem Ježí-
šem Kristem. Adam přinesl smrtelnost; Kristus přinesl 
nesmrtelnost. Spasení přichází skrze Pád a Usmíření.

Ale pokud by země, člověk a všechny živé věci nebyli 
stvořeni ve svém fyzickém a rajském stavu, ve stavu 
nesmrtelnosti, pak by nemohlo být Pádu. … A tak 
bylo spasení umožněno díky, skrze a kvůli stvoření 
nebes a země a všemu, co je v nich a na nich. Spasení 
přichází díky Stvoření, Pádu a Usmíření; tyto tři udá-
losti jsou součástí jednoho božského plánu.“ (A New 
Witness for the Articles of Faith [1985], 81–82.)

Z Lamoniovy zkušenosti se můžeme naučit této 
pravdě: Pokud porozumíme tomu, že potřebujeme 
Spasitele, budeme mít touhu činit pokání.

Dnešní lekci zakončete zamyšlením se nad tím, jak 
můžete lépe pamatovat na to, že potřebujete Spasitele.

 6. Do studijního deníku si pod dnešní látku napište toto:

Prostudoval(a) jsem si Almu 17–18 a dokončil(a) jsem tuto lekci 
(datum).

Další otázky, úvahy a postřehy, o které bych se rád(a) podělil(a) 
se svým učitelem:

17. BLOK: 2. DEN

Alma 19–20
Úvod
Jak je zaznamenáno v Almovi 19–20, král Lamoni 
prožil mocnou změnu srdce, která vedla k obrácení 
mnoha z jeho lidu. Ammon a král Lamoni se vydali 
do země Middoni, aby osvobodili Ammonovy uvěz-
něné bratry. Cestou se setkali s Lamoniovým otcem, 
který byl králem nad všemi Lamanity. Díky Ammo-
novu smělému svědectví a tomu, že Lamoni Ammona 
s láskou ochránil, se srdce otce krále Lamoniho ob-
měkčilo a on souhlasil s propuštěním Ammonových 
bratří. Díky Ammonovu svědectví a příkladu mnozí 
lidé pocítili vliv Ducha Svatého,  
byli vyučováni evangeliu a obrátili se.

Alma 19
Král Lamoni a mnozí z jeho lidu činí pokání a jsou pokřtěni
Představte si vlnky na vodní hladině v místě, kam jste 
hodili kámen.

Jak se mohou skutky člověka podobat kameni, který 
byl vhozen do vody?   
 

Napište Ammon do ústředního (oválného) místa v ná-
sledujícím schématu.

Přečtěte si Almu 19:1, 6 a vyhledejte, kdo byl jako 
první ovlivněn Ammonovým svědectvím, a napište 
toto jméno do prvního pole schématu. Vyberte v těchto 
verších výraz, který podle vás nejlépe popisuje, co se 
dělo s Lamonim. Napište tento výraz i to, co podle vás 
znamená:   
 

V Almovi 19:7–10 vyhledejte toho, kdo byl jako další 
ovlivněn Ammonovým svědectvím, a napište jeho 
jméno do druhého pole ve schématu. Co bylo podle 
Almy 19:10 pozoruhodného na víře Lamoniovy ženy?  
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Jaký vliv mělo podle toho, co se píše v Almovi 19:11–13, 
na Lamoniovu ženu svědectví jejího manžela?   
 

 1. Přečtěte si Almu 19:13–14 a napište si do studijního 
deníku odpovědi na tyto otázky: Co podle vás znamená 

být „přemožen Duchem“ nebo „přemožen radostí“? Kdy napří-
klad jste v životě mocně pocítili vliv Ducha Svatého?

Přečtěte si Almu 19:15 a vyhledejte, kdo další byl ovliv-
něn Ammonovým svědectvím, a zapište jeho jméno do 
třetího pole schématu.

Přečtěte si Almu 19:16–17, abyste zjistili, kdo další byl 
ovlivněn, a uveďte jeho jméno do čtvrtého pole.

Zamyslete se nad tím, jak byli všichni královi služebníci 
ovlivněni událostmi doprovázejícími Ammona, La-
moniho a Lamoniovu manželku. V Almovi 19:15–17 si 
zvýrazněte slova, která ukazují, že Lamoniovi služeb-
níci se obraceli k Bohu.

 2. Do studijního deníku si napište odpověď na tuto 
otázku: Jak to, co prožil Lamoni a jeho blízcí, vedlo Abiš 

k rozhodnutí, že se po tolika letech, „nikdy to nikomu nesdě-
livše“ (Alma 19:17), podělila s ostatními o své svědectví?

Přečtěte si Almu 19:18–22, abyste zjistili, jak si lidé, 
kteří se shromáždili v králově domě, vyložili to, co 
viděli. Představte si, že jste Abiš. Co byste udělali, kdy-
byste viděli, jak se lidé mezi sebou sváří? Abyste zjistili, 
co udělala Abiš, přečtěte si Almu 19:23–29.

Přečtěte si Almu 19:30–36 a zamyslete se nad tím, jaký 
vliv mělo Ammonovo svědectví na druhé. Označte páté 
pole schématu slovy „mnoho dalších Lamanitů“.

 3. Zamyslete se nad tím, kolik lidí Ammonovo svědectví 
ovlivnilo, a poté si ve studijním deníku doplňte tuto větu: 

Když se budu dělit o svědectví a budu spravedlivým příkla-
dem, mohu …

Ammon svým svědectvím a příkladem pomohl Lamo-
nimu a ostatním obrátit se k Pánu. Zamyslete se nad 
lidmi, kteří vás v životě významně duchovně ovlivnili. 

Přemýšlejte o někom, jehož spravedlivý příklad a svě-
dectví vás ovlivnilo. Napadá vás, jak tato osoba pozi-
tivně ovlivnila i ostatní lidi?

 4. Zamyslete se nad tím, jak byste mohli použít to, čemu 
jste se naučili z Ammonova příkladu, a napište si do stu-

dijního deníku odpovědi na tyto otázky:
a) Jak by mohli být členové vaší rodiny a vaši přátelé požehnáni, 
pokud byste následovali Ammonův příklad tím, že budete žít 
spravedlivě, sloužit druhým a dělit se o svědectví?
b) Jak by mohl váš příklad a vaše svědectví způsobit „vlnky“, 
které by měly větší dosah než ten, který můžete momentálně vi-
dět ve své rodině a mezi přáteli a známými?

Alma 20
Otec krále Lamoniho prožívá změnu srdce a přeje si učit se 
o evangeliu
Přečtěte si následující tři situace a přemítejte o tom, jak 
byste reagovali:

• Rozhodčí několikrát neoprávněně zasáhne do 
sportovního utkání a vy máte pocit, že je vůči vám 
nespravedlivý.

• Učitel vás před celou třídou obviní, že jste během 
testu opisovali, ačkoli to není pravda.

• Rodiče vás obviní, že jste udělali něco, co ve 
skutečnosti udělal váš bratr nebo sestra.

Jak je zaznamenáno v Almovi 20, Ammon a Lamoni 
se ocitli v situaci, na kterou mohli reagovat hněvivě. Při 
studiu této kapitoly si představte, že jste na Ammonově 
nebo Lamoniově místě.

Přečtěte si Almu 20:1–7, abyste se dozvěděli, co se stalo, 
když chtěl Lamoni představit Ammona svému otci, 
který byl králem nad všemi Lamanity. Pak si přečtěte 
následující skupiny veršů a přemítejte o tom, jak byste 
odpověděli na uvedené doprovodné otázky:
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Alma 20:8–13 Jak byste se cítili, kdybyste byli na 
Ammonově místě a někdo by vás falešně 
obvinil ze lhaní a loupení?

Alma 20:14–16 Co vás zaujalo na tom, jak Lamoni 
odpověděl svému otci?

Alma 20:17–25 Jak reagoval Ammon na hněv 
Lamoniova otce? Jak Ammon ukázal, že 
má Lamoniho rád?

Přečtěte si Almu 20:26–27, abyste se dozvěděli, jaký 
měla Ammonova odpověď účinek. Čemu se chtěl na-
učit Lamoniův otec poté, co viděl, jakou lásku Ammon 
projevil vůči Lamoniovi?   
 

Čemu se můžeme naučit z toho, jak Ammon reagoval 
na hněv Lamoniova otce?   
 

Napište si do písem vedle Almy 20:26–27 nebo do stu-
dijního deníku tuto pravdu: Když jednáme s láskou, 
může to ostatní vést k tomu, že se jim obměkčí srdce 
a budou chtít poznat pravdu. Zamyslete se nad tím, 
kdy jste měli příležitost reagovat na něčí hněv s láskou, 
ať už ve svém domově, mezi přáteli nebo ve škole.

 5. Do studijního deníku si napište cíl, v němž uvedete, 
jak můžete na něčí hněv reagovat s láskou, tak jako to 

udělal Ammon ve vztahu ke králi Lamanitů.

 6. Do studijního deníku si pod dnešní látku napište toto:

Prostudoval(a) jsem si Almu 19–20 a dokončil(a) jsem tuto 
lekci (datum).

Další otázky, úvahy a postřehy, o které bych se rád(a) podělil(a) 
se svým učitelem:

17. BLOK: 3. DEN

Alma 21–22
Úvod
Aron, jeden z Ammonových bratrů, se snažil učit 
Amalekity a Amulonity o Ježíši Kristu a o Usmíření, 
ale lidé ho zavrhli. Spolu s několika svými společníky 
skončil ve vězení v zemi Middoni. I během proti-
venství zůstali věrni. Poté, co Ammon a král Lamoni 
zajistili jejich osvobození, učil Aron Lamoniova otce, 
jak může být „zrozen z Boha“. (Alma 22:15.) Král se 

dozvěděl, že když bude činit pokání z hříchů, může 
dojít poznání Boha a nakonec získat věčný život. Věr-
nost Arona a jeho bratrů pomohla mnoha Lamanitům 
dojít poznání Boha a Jeho způsobu vykoupení.

Alma 21:1–23
Aron a jeho bratří káží evangelium navzdory zkouškám 
a uvěznění
Vzpomeňte si na nějakou situaci, kdy jste se usilovně 
snažili dodržovat přikázání, a přesto jste čelili těž-
kostem. Pak se zamyslete nad těmito otázkami: Co 
jste dělali, abyste zůstali věrní navzdory zkouškám, 
kterými jste procházeli? Když vzpomínáte na tuto 
zkušenost, jak vám Pán během této doby podle va-
šeho názoru požehnal?

Když Ammon učil krále Lamoniho a jeho lid (viz Alma 
17–19), Aron a jeho společníci zažívali ve snaze učit 
evangeliu v jiné části země veliká protivenství. Přečtěte 
si Almu 20:28–30, kde naleznete stručný popis utrpení, 
které Aron a jeho společníci zakusili ve vězení. Potom si 
přečtěte pasáže z Almy 21:1–17 uvedené níže. Zaměřte 
se na to, jak Aron a jeho bratří své zkoušky zvládali.

 1. Do studijního deníku si přepište tuto tabulku a u kaž-
dého verše si nechte místo na poznámky:
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Překážky nebo těž-
kosti

Jak se zachovali Aron a jeho 
společníci

Alma 21:3 Alma 21:4

Alma 21:5–6, 8 Alma 21:7, 9

Alma 21:10–11 Alma 21:11–12

Alma 21:13–14 Alma 21:15

Po přečtení jednotlivých pasáží napište do levého sloupce tabulky 
překážky nebo těžkosti, s nimiž se Aron a jeho společníci potýkali. 
Do pravého sloupce napište, jak se Aron a jeho společníci zacho-
vali. Poté odpovězte na tyto otázky:
a) Proč podle vás mohlo být pro ně jednoduché ztratit odvahu, 
vzdát se naděje a vrátit se domů – do přátelštějšího místa mezi 
Nefity?
b) Jaký užitek můžeme mít my, jakožto členové-misionáři, ze 
studia tohoto příběhu?

Přečtěte si Almu 21:16–17 a vyhledejte, jak Pán po-
mohl Aronovi a jeho bratřím vykonat své dílo, zatímco 
vytrvali ve víře. Díky Aronovi a jeho bratřím se učíme 
této zásadě: Pokud věrně vytrváme ve zkouškách, 
Pán nám pomůže konat své dílo. Tuto zásadu byste 
si mohli zapsat do písem nebo do studijního deníku.

Přemýšlejte o tom, jakou práci má pro vás Bůh připra-
venou v současnosti i v budoucnosti a jaké překážky 
budete možná muset překonat ve snaze tuto práci 
vykonat. Přečtěte si tato slova presidenta Thomase 
S. Monsona, který učil tomu, že při snaze konat Pá-
novo dílo se můžeme setkat se zkouškami:

„Najít, učit a obměkčit drahocenné duše, 
které náš Otec připravil na přijetí svého 
poselství, je veliký úkol. Úspěchu bývá 
málokdy dosaženo snadno. Většinou mu 
předcházejí slzy, zkoušky, důvěra a svě-
dectví. …

… Služebníkům Božím dodává útěchu toto Mistrovo 
ujištění: ‚Já s vámi jsem po všecky dny.‘ (Matouš 28:20.) 
Tento velkolepý příslib je vám oporou. … Utěšuje vás 
během chvil, kdy ztrácíte odvahu, což se stává každému.“ 
(„Tears, Trials, Trust, Testimony“, Ensign, May 1987, 43.)

 2. Zapište si do studijního deníku nějakou zkušenost, kdy 
jste věrně vytrvali během zkoušek. Nebo byste si mohli za-

psat, co s pomocí zásad z této lekce uděláte, abyste zůstali věr-
nými ve svých nynějších těžkostech. Také si zapište několik situací, 
které by podle vás mohly v budoucnu nastat a ve kterých bude 
třeba vytrvat během zkoušek při konání Pánova díla.

Přečtěte si Almu 21:18–23, abyste zjistili, co udělal Am-
mon poté, co pomohl vysvobodit Arona a jeho bratří 

z vězení. Vyhledejte, jak se změnil život Lamanitů díky 
tomu, že je Ammon učil evangeliu.

Zamyslete se nad tím, jak evangelium Ježíše Krista 
změnilo život někoho, koho znáte. Přemítejte o tom, 
jak byste se mohli podělit o evangelium s někým, koho 
znáte, nebo přemýšlejte o někom, na koho by mohl 
zapůsobit příklad Arona a jeho bratří. Zvažte možnost 
podělit se s tímto člověkem o to, čemu jste se nau-
čili z příkladu Arona a jeho bratří, kteří věrně vytrvali 
v Pánově díle.

Alma 22
Lamoniův otec, který je králem nad celou zemí, věří 
evangeliu, o němž ho učí Aron
Připomeňte si Ammonovo setkání s Lamoniovým otcem, 
které jste probírali v předešlé lekci. Znovu si přečtěte 
králův konkrétní požadavek adresovaný Ammonovi 
a zaznamenaný v Almovi 20:27. Při četbě Almy 22:1–3 
vyhledejte, jak král reagoval na Aronovu návštěvu.

Přečtěte si Almu 22:4–6 a zjistěte, co znepokojovalo 
otce krále Lamoniho. V Almovi 22:7–14 vyhledejte 
pravdy, kterým Aron učil Lamoniova otce.

Zamyslete se nad těmito otázkami (může být užitečné 
připomenout si podobnou diskusi s králem Lamonim 
v Almovi 17–18):

• Proč král musel věřit v Boha, aby mohl porozumět 
pokání?

• Jak znalost týkající se Pádu pomohla králi porozumět 
pokání?

 3. Do studijního deníku si napište odpověď na tuto 
otázku: Proč je nezbytné rozumět Pádu Adama a Usmíření 

Ježíše Krista, máme-li porozumět pokání?

Pročtěte si Almu 22:15 a vyhledejte, čeho se otec krále 
Lamoniho byl ochoten vzdát, aby získal radost a věčný 
život, a zvažte možnost zvýraznit si to v písmech.

 4. Do studijního deníku si napište odpověď na tuto 
otázku: Proč je podle vás důležité, aby všichni ti, kteří touží 

dojít poznání Boha, měli stejný postoj jako otec krále Lamoniho?

Přečtěte si Almu 22:16, abyste zjistili, jak Aron odpově-
děl na královu otázku ohledně toho, jak získat věčný 
život. (Zvažte možnost zvýraznit si důležité pravdy, 
které jsou v tomto verši obsaženy.) Když člověk přijme 
pravdy, kterým Aron učil, a žije podle nich, jak ho to 
může vést k získání věčného života?   
 

Přečtěte siAlmu 22:17–18 a vyhledejte, jak král na Aro-
novy pokyny reagoval. Přemítejte o této otázce: Co se 
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můžeme od otce krále Lamoniho dozvědět o tom, jak 
být zrozen z Boha?

V Almovi 22:18 byste si mohli označit tato slova: „Od-
ložím všechny hříchy své, abych tě poznal.“ Přemítejte 
o následující pravdě a zapište si ji do písem nebo do 
studijního deníku: Abychom se mohli duchovně 
změnit a zrodit se z Boha, musíme být ochotni 
zanechat všech hříchů.

Přečtěte si následující slova staršího 
Dallina H. Oakse z Kvora Dvanácti 
apoštolů: „Evangelium Ježíše Krista nás 
vyzývá, abychom se změnili. ‚Čiňte 
pokání‘ je nejčastějším poselstvím, a činit 
pokání znamená vzdát se veškerých svých 

praktik – osobních, rodinných, etnických a národních –, 
které jsou v rozporu s Božími přikázáními. Účelem 
evangelia je proměnit obyčejná stvoření v celestiální 
občany, a to vyžaduje změnu.“ („Pokání a změna“, 
Liahona, listopad 2003, 37.)

Přemítejte o tom, co musíte nyní ve svém životě udělat, 
abyste se duchovně změnili.

Přečtěte si Almu 22:19–22, abyste zjistili, co následo-
valo po králově modlitbě. Přečtěte si Almu 22:23–27 
a vyhledejte, co Lamoniův otec udělal díky tomu, že 
prožil změnu srdce a obdržel Ducha Páně.

 5. Zapište si do studijního deníku, co jste se dozvěděli 
o znovuzrození, když jste studovali příběh otce krále La-

moniho. Vysvětlete, jak by podle vás mohl jeho příklad pomoci 
mladým lidem v dnešní době učinit takové změny v životě, které 
by jim pomohly narodit se z Boha.

 6. Do studijního deníku si pod dnešní látku napište toto:

Prostudoval(a) jsem si Almu 21–22 a dokončil(a) jsem tuto 
lekci (datum).

Další otázky, úvahy a postřehy, o které bych se rád(a) podělil(a) 
se svým učitelem:

17. BLOK: 4. DEN

Alma 23–24
Úvod
Král Lamanitů vyhlásil po svém obrácení mezi svým 
lidem náboženskou svobodu. Díky tomuto prohlášení 
mohli Aron a jeho bratří kázat evangelium a zakládat 
církve v mnoha lamanitských městech. Byly obráceny ti-
síce Lamanitů, kteří již nikdy neodpadli. Lamanité, kteří 

se obrátili k Pánu, uzavřeli smlouvu, že složí válečné 
zbraně. Přijali jméno Anti-Nefi-Lehité. Když je napadli 
Lamanité, kteří obráceni nebyli, mnoho Anti-Nefi-
Lehitů raději obětovalo život, než aby porušilo smlouvu.

Alma 23
Tisíce Lamanitů jsou obráceny k Pánu a přijímají jméno 
Anti-Nefi-Lehité

 1. Nakreslete si do studijního deníku obrázek veselého 
a smutného obličeje. Veselý obličej nadepište slovem 

Věrný a smutný obličej slovem Nedůsledný. Při četbě následují-
cích slov staršího Richarda G. Scotta z Kvora Dvanácti apoštolů 
vyhledejte slova, která popisují tyto dva odlišné typy lidí. Tato 
slova napište pod odpovídající obrázky.

„Každý z nás si všiml, že někteří jedinci 
procházejí životem a neustále dělají to, co 
je správné. Vypadají šťastně, dokonce jsou 
životem nadšení. Když musí učinit nějaká 
těžká rozhodnutí, zdá se, že se vždy 
rozhodnou správně, i když měli k dispo-

zici jiné lákavé alternativy. Víme, že jsou podrobeni 
pokušení, ale zdá se, že na ně nereagují. Stejně tak 
jsme si všimli, že jiní při rozhodování tak stateční 
nejsou. Když jsou v silně duchovním prostředí, jsou 
odhodláni, že se budou snažit lépe, že změní směr 
svého života a odloží zlozvyky, které je oslabují. Ve 
svém odhodlání změnit se jsou velmi upřímní, ale 
záhy se vracejí k týmž činnostem, kterých byli odhod-
láni zanechat.

Co je tím hlavním rozdílem v životě těchto dvou skupin 
lidí? Jak se můžete trvale rozhodovat správně?“ („Full 
Conversion Brings Happiness“, Ensign, May 2002, 24.)

Přemítejte o tom, jak byste odpověděli na tyto dvě 
otázky, které položil starší Scott. Při studiu Almy 23–24 
přemýšlejte o tom, proč mnozí členové Církve zůstávají 
celý život věrnými evangeliu Ježíše Krista.

Král Lamanitů, poté, co se obrátil k evangeliu Ježíše 
Krista, vyslal mezi všechen svůj lid prohlášení – a stal 
se zázrak. Tisíce Lamanitů se rovněž obrátily. Přečtěte si 
Almu 23:1–5, abyste zjistili, co toto prohlášení obsaho-
valo a jak k onomu zázraku došlo.

Přečtěte si Almu 23:6–7. Kolik z těchto tisíců obráce-
ných k Pánu zůstalo obrácenými po celý život?  
  
 

Poté, co byli tito Lamanité obráceni, chtěli být nazý-
váni novým jménem, aby již nikdy nebyli známi jako 
Lamanité. Přečtěte si Almu 23:16–18 a vyhledejte 
jméno, které si vybrali, a požehnání, která získali díky 
své věrnosti.
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 2. Do studijního deníku si pod obrázek označený slovem 
„Věrný“ zapište, čemu jste se od Anti-Nefi-Lehitů naučili 

ohledně toho, jak zůstat věrnými Pánu po celý život.

Do písem nebo do studijního deníku si napište tuto 
pravdu: Obrátit se znamená duchovně se změnit 
a stát se novým člověkem skrze moc Boží. Tak jako 
se změnili Anti-Nefi-Lehité, se můžete i vy, pokud jste 
ochotni skrze víru a pokání přijmout moc Usmíření 
do svého života, stát novým člověkem prostřednictvím 
moci Boží a můžete zůstat obrácenými po celý život.

Podívejte se znovu na dvě otázky staršího Scotta 
a pak si přečtěte jeho odpověď: „Skutečné obrácení je 
ovocem víry, pokání a důsledné poslušnosti. … Skutečné 
obrácení bude posilovat vaši schopnost dělat to, co víte, 
že dělat máte, v době, kdy to dělat máte, bez ohledu na 
okolnosti.“ („Full Conversion Brings Happiness“, 25.)

 3. Do studijního deníku si napište odpověď na tuto 
otázku: Podle Almy 23:18 se obrácení Lamanité stali pra-

covitým lidem a byli přátelští k Nefitům. Proč je pro ty, kteří se 
snaží činit pokání a změnit svůj život, důležité, aby se sdružovali 
s lidmi, kteří také usilují o spravedlivý život?

 4. Projděte si slova, která jste si zapsali do studijního 
deníku pod obrázek označený slovem „Věrný“. Zamys-

lete se nad tím, jak výstižně tato slova označují stupeň vašeho 
obrácení. Napište si do studijního deníku, co uděláte, abyste byli 
více obráceni k Pánu.

Alma 24
Anti-Nefi-Lehité uzavírají smlouvu, že již nikdy 
nepozvednou zbraně
Jak je zaznamenáno v Almovi 24:3, král Lamanitů před 
svou smrtí předal království svému synovi a tomuto 
synovi dal jméno Anti-Nefi-Lehi. Přečtěte si Almu 
24:1–5, abyste zjistili, jaký problém záhy vyvstal a kvůli 
němuž se Ammon a jeho bratří radili s králem. Když 
vešlo ve známost, že se neobrácení Lamanité chystají 
do války proti Anti-Nefi-Lehitům, rozhodli se tito spra-
vedliví lidé, že nebudou činit žádné válečné přípravy. 
(Viz Alma 24:6.) Přečtěte si Almu 24:7–14 a zjistěte, 
proč se Anti-Nefi-Lehité takto rozhodli.

 5. Zapište si do studijního deníku, čemu jste se naučili 
od Anti-Nefi-Lehitů ohledně toho, co znamená zanechat 

hříchů, když činíme pokání.

Přečtěte si Almu 24:15–18 a vyhledejte, co Anti-Ne-
fi-Lehité dělali, aby Pánu ukázali, že činili opravdové 
pokání. Proč tento lid pohřbil své meče a ostatní zbraně 
hluboko do země? (Viz Alma 24:17–18.)

Pokud jde o náš vlastní život – když 
činíme pokání z hříchů, měli bychom 
usilovat o to, abychom se těchto hříchů  

již nikdy nedopustili. Přečtěte si, co řekl president 
Spencer W. Kimball o zanechání hříchu jako důležitém 
aspektu pokání: „Když chce člověk zanechat hříchu, 
nemůže si pouze jen přát lepší podmínky. Musí si je 
vytvořit. … Musí si být jist nejen tím, že zanechal 
hříchu, ale že změnil i situaci, která dotyčný hřích 
doprovází. Má se vyhýbat místům, situacím a okolnos-
tem, kde došlo k hříchu, neboť ty ho mohou velice 
snadno zplodit znovu. Musí opustit lidi, s nimiž se 
hříchu dopustil. Nesmí nenávidět ty, kteří byli do 
hříchu zapleteni, ale musí se vyhýbat jim i všemu, co je 
s hříchem spojeno. Musí si … vybudovat nový život. 
Musí odstranit vše, co by vyvolávalo staré vzpomínky.“ 
(The Miracle of Forgiveness [1969], 171–172.)

V Almovi 24:10–12 si zvýrazněte slova, která se týkají 
pokání Anti-Nefi-Lehitů a Božího odpuštění jejich 
hříchů. Vedle těchto veršů si na okraj stránky napište 
tuto zásadu: Když děláme vše, co je v našich silách, 
abychom činili pokání, Bůh odejme naši vinu a po-
může nám zůstat čistými. Vraťte se ke zprávě o Anti-
Nefi-Lehitech, kteří pohřbili své zbraně do země. I my 
v dnešní době musíme „pohřbít“ své hříchy, abychom 
Pánu ukázali, že děláme vše, co je v našich silách, aby-
chom činili pokání a stejné hříchy již neopakovali.

 6. Zamyslete se nad tím, jak mohou lidé v následujících 
situacích zajistit, aby stejné hříchy již neopakovali. Zapište 

si do studijního deníku, jaké řešení byste u každé situace navrhli:
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a) Někdo viděl ve filmu pornografickou scénu, protože ho přá-
telé povzbuzovali, aby se s nimi na tento film podíval.
b) Někdo tajně porušil Slovo moudrosti, když se šel večer poba-
vit s přáteli.
c) Někdo dal odpovědi z dokončeného testu svému kamarádovi, 
který tento test dělal později tentýž den.

Přemítejte o této otázce: Co ve vlastním životě potře-
bujete „pohřbít“, abyste nebyli pokoušeni opakovat 
hříchy, z nichž jste již učinili pokání?

Přečtěte si Almu 24:19–22, abyste zjistili, co Anti-Ne-
fi-Lehité udělali, když je v bitvě Lamanité napadli. 
Tito lidé projevili oddanost Pánu tím, že byli ochotni 
raději zemřít, než aby porušili slib, který dali Pánu. 
Zcela odevzdali svůj život Pánu a zůstali Mu celý život 
zcela věrni.

Přečtěte si, čemu učil president Ezra Taft Benson 
ohledně toho, jak odevzdat život Pánu:

„[Lidé], kteří se pro Krista změnili, 
budou Kristem vedeni. Budou se ptát 
jako Pavel: ‚Pane, co chceš, abych činil?‘ 
(Skutkové 9:6.) …

Jejich vůle bude pohlcena vůlí Jeho. (Viz 
Jan 5:30.)

Vždy dělají to, co těší Pána. (Viz Jan 8:29.)

Jsou za Pána ochotni nejen zemřít, ale, což je ještě 
důležitější, chtějí pro Něj žít.

Vstupte do jejich domova a obrázky na stěnách, knihy 
na policích, hudba ve vzduchu a jejich slova a skutky 
dokazují, že jsou křesťané.

Stojí jako svědkové Boží za všech dob a ve všech vě-
cech a na všech místech. (Viz Mosiáš 18:9.)

Mají Krista na mysli, neboť k Němu hledí v každé myš-
lence. (Viz NaS 6:36.)

Mají Krista v srdci, protože svou náklonnost navždy vě-
novali Jemu. (Viz Alma 37:36.)“ („Born of God“, Ensign, 
Nov. 1985, 6–7.)

 7. Do studijního deníku si napište odpověď na tuto 
otázku: Jak můžete během tohoto týdne například proje-

vit, že jste svůj život zcela odevzdali Pánu?

Přečtěte si Almu 24:23–27, kde se popisuje, jak Lama-
nité reagovali, když viděli, že Anti-Nefi-Lehité ne-
budou bojovat. Přitom vyhledejte slova, která učí této 
zásadě: Když jsme věrni Pánu, můžeme pomáhat 
ostatním obrátit se. Přemýšlejte o tom, jaký může mít 
vaše rozhodnutí být věrný Pánu vliv na konkrétní členy 
vaší rodiny nebo na určité vaše přátele.

 8. Do studijního deníku si pod dnešní látku napište toto:

Prostudoval(a) jsem si Almu 23–24 a dokončil(a) jsem tuto 
lekci (datum).

Další otázky, úvahy a postřehy, o které bych se rád(a) podělil(a) 
se svým učitelem:

18. BLOK: 1. DEN

Alma 25–29
Úvod
Ammon po mnohaletém kázání evangelia chválil 
Pána a vyjádřil vděčnost za požehnání, že je nástrojem 
v Jeho rukou, aby přinášel evangelium Lamanitům. 
Mnozí Lamanité začali věřit v Pána, činili pokání a při-
jali jméno Anti-Nefi-Lehité. Poté, co Anti-Nefi-Lehité 
uzavřeli smlouvu s Bohem, že již nikdy nepozvednou 
válečné zbraně, začali se Amalekité a Lamanité připra-
vovat na bitvu proti nim. Aby mohli Anti-Nefi-Lehité 
dodržet smlouvu s Pánem, přijali od Nefitů nabídku 
ochrany. Nefitský prorok Alma vyjádřil radost, kterou 
pociťoval díky tomu, že kázal evangelium a zval druhé, 
aby přišli k Ježíši Kristu.

Alma 25
Abinadiovo proroctví se naplňuje a mnoho Lamanitů je 
obráceno
Přemýšlejte o tom, co jste změnili, když jste se více 
obrátili k evangeliu Ježíše Krista. V Almovi 25 se píše 
o naplnění Abinadiova proroctví ohledně toho, že po-
tomci kněží Noémových budou štváni a pobiti, a uka-
zuje, že Pán potvrzuje slova svých proroků a naplňuje 
jejich inspirovaná proroctví. (Viz Alma 25:9.) Také se 
zde píše o tom, že mnoho Lamanitů činilo pokání 
a připojilo se k Anti-Nefi-Lehitům. Přečtěte si Almu 
25:14 a zjistěte, co tito Lamanité dělali, když se obrátili 
k evangeliu. V Almovi 25:15 se dozvídáme dva důvody, 
kvůli nimž zachovávali Mojžíšův zákon.

Alma 26
Ammon se raduje z Pánova milosrdenství vůči Lamanitům 
a synům Mosiášovým
Co je zapotřebí pro stavbu domu nebo církevní bu-
dovy? Jakou církevní budovu by mohl zručný řeme-
slník postavit se správným nářadím nebo správnými 
nástroji? V Almovi 26 popisuje Ammon sám sebe a své 
bratry jako nástroje v rukou Božích, aby uskutečnili 
veliké dílo. Přečtěte si Almu 26:1–5, 12–13 a zjistěte, 
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čeho Pán dosáhl tím, že použil Ammona a jeho bratry 
jako nástroje ve svých rukou. (Nalezené odpovědi byste 
si mohli označit v písmech.) Slova „rozmáchnout se sr-
pem“ ve verši 5 znamenají usilovně pracovat; „snopy“ 
představují obrácené členy; „obilnice“ představují 
Církev; a slova o tom, že ti, kteří jsou shromážděni, 
„nepřijdou nazmar“, znamenají, že Bůh ochraňuje 
obrácené a dává jim věčný život.

Najděte nebo si označte jeden nebo více výrazů v Al-
movi 26:12, které dokládají, že Ammon chápal, že je 
pouhým nástrojem v rukou Pána a že to byl Pán, kdo 
během Ammonovy misie uskutečnil tyto zázraky.

Z těchto veršů se dozvídáme tuto zásadu: Když se 
připravíme a pokoříme, Pán nás posiluje a používá 
nás jako nástroje ve svých rukou. Další zásadou, 
kterou se také dozvídáme z Almy 26, je toto: Když 
věrně sloužíme Pánu a Jeho dětem, zažíváme 
radost. Přečtěte si Almu 26:11, 13, 16 a zvýrazněte si 
všechny tvary slova radost nebo radovati.

Přečtěte si Almu 26:13–16 a vyhledejte, jaké důvody 
k radosti zde Ammon uvádí.

 1. Do studijního deníku si napište, proč podle vašeho ná-
zoru zažíváme radost, když jsme v Pánově službě. Mohli 

byste také napsat, kdy jste pociťovali radost v důsledku své 
služby v Církvi.

Přečtěte si níže uvedené verše a přemýšlejte o odpově-
dích na otázky, které jsou u nich uvedeny:

Alma 26:22–23, 26–29. Všimněte si, že jsou zde vyjme-
novány požadavky potřebné k tomu, abychom poznali 
tajemství Boží. Jaký slib je dán misionářům, kteří jsou 
takto způsobilí? Jakým překážkám čelili Ammon a jeho 
bratři při službě Pánu a Lamanitům? Které z těchto 
překážek jsou podobné těm, které musí překonávat 
lidé sloužící Pánu v dnešní době? Čemu se mohou 
dnešní misionáři naučit z Almy 26:29 ohledně toho, 
kde by měli učit evangeliu?

Alma 26:30. Co povzbuzovalo syny Mosiášovy k tomu, 
aby pokračovali ve službě i během obtížných období?

 2. Přečtěte si Almu 26:35–37 a do studijního deníku si 
zapište odpovědi na tyto otázky:

a) Jaké pravdy obsažené v těchto verších by pro vás mohly být 
důvodem k tomu, abyste se radovali z dobrotivosti Boží? (Mohli 
byste si zvýraznit slova, která tyto pravdy vyjadřují.)
b) Jaký má pro vás význam vědět, že Bůh na vás pamatuje?

Alma 27
Ammon vede lid Anti-Nefi-Lehi do bezpečí k Nefitům
Při přípravě na studium Almy 27 přemýšlejte 
o odpovědích na tyto otázky:

• Slíbil vám někdy někdo něco, a potom tento slib 
nesplnil?

• Znáte někoho, kdo vždy dodržel slib, který vám dal?
• Co si myslíte o lidech, kteří plní své sliby? Proč si to 

myslíte?

Lamanité se po neúspěšné snaze zničit Nefity snažili 
zničit ty Lamanity (Anti-Nefi-Lehity), kteří se obrátili 
prostřednictvím Ammona a jeho bratrů. Vzpomeňte 
si, jak Anti-Nefi-Lehité pohřbili válečné zbraně, aby 
ukázali, že chtějí dodržet smlouvu, že již nebudou 
zabíjet. Přečtěte si Almu 27:2–3, abyste zjistili, jak 
oddaní byli Anti-Nefi-Lehité svému závazku tuto 
smlouvu dodržet.

Představte si sílu závazku Anti-Nefi-Lehitů, že smlouvu 
o nepozvednutí zbraní dodrží, když byli napadáni. 
Zamyslete se nad tím, jak můžete posílit svůj závazek 
dodržovat smlouvy s Nebeským Otcem ve chvílích, kdy 
se to zdá být obtížné.

Pronásledování a útoky zlovolných Lamanitů byly 
důvodem k tomu, aby Ammon odvedl Anti-Nefi-Lehity 
do nefitského města Zarahemla, kde Nefité slíbili, že 
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je budou ochraňovat před nepřáteli. Zvažte, co byste 
mohli udělat pro ty, kteří jsou kolem vás, abyste jim 
pomohli dodržovat smlouvy uzavřené s Pánem.

Nefité v Zarahemle nazývali Anti-Nefi-Lehity lidem 
Ammonovým. Přečtěte si Almu 27:27–30 a vyhledejte, 
čím se lid Ammonův stal známým. Zvýrazněte si slova, 
která učí této zásadě: Když jsme plně obráceni k Pánu, 
dodržujeme smlouvy, které jsme s Ním uzavřeli.

 3. Ve studijním deníku si odpovězte buď na jednu z ná-
sledujících otázek, nebo na obě:

a) Máte nějakou zkušenost s tím, že pro vás bylo obtížné dodr-
žovat smlouvy uzavřené s Pánem, a přesto jste je dodrželi?
b) Kdo je pro vás příkladem člověka, který smlouvy s Pánem 
věrně dodržuje? Jak tento člověk projevuje svou věrnost v dodr-
žování těchto smluv?

Alma 28
Nefité porážejí Lamanity ve veliké bitvě

 4. Představte si, že jste reportér, který má za úkol připravit 
reportáž o událostech v Almovi 28. Přečtěte si Almu 28:1–

6, 11–14 a do studijního deníku v krátkém odstavci shrňte, k čemu 
došlo. Nezapomeňte v tomto odstavci odpovědět na tyto otázky.
a) Jakou cenu zaplatili Nefité za to, že pomohli lidu Ammonovu 
dodržovat smlouvy? (Viz Alma 28:1–3.)
b) Jak toto krveprolití ovlivnilo Nefity? (Viz Alma 28:4–6.)
c) Proč někteří lidé pociťovali strach, když jejich blízcí zemřeli, 
zatímco jiní se radovali a těšili v naději? (Viz Alma 28:11–12.)

To, čemu jste se naučili díky Almovi 28:11–12, shrňte do 
jedné zásady a zapište si ji:   
 

Jednou ze zásad obsažených v Almovi 28 je i tato: 
Když máme víru v Ježíše Krista a v Jeho zaslíbení, 
můžeme mít naději a radovat se i navzdory smrti.

 5. Ve studijním deníku si odpovězte buď na jednu z ná-
sledujících otázek, nebo na obě:

a) Byli jste někdy svědkem toho, jak někdo čelil vlastní smrti nebo 
smrti někoho blízkého s nadějí pramenící z víry v Ježíše Krista?
b) Jak byste s někým mohli promluvit o smrti tak, abyste mu po-
mohli mít naději po smrti někoho blízkého?

V Almovi 28:13–14 vyhledejte tři výskyty Mormonových 
slov „a tak vidíme“. Mohli byste si je v písmech označit. 
Co Mormon zdůrazňuje v závěru svého vyprávění o pů-
sobení synů Mosiášových mezi Lamanity? Přemítejte 
o tom, proč je pro vás důležité znát tyto pravdy.

Alma 29
Alma se raduje z přivádění duší k Bohu
Přáli jste si někdy, abyste vy sami měli moc uskuteč-
nit nějaké veliké dobro nebo ve světě zastavit nějaké 
hrozné zlo? V Almovi 29 nalezneme vyjádření Almovy 
touhy být nástrojem v rukou Páně. Prozkoumejte verše 
v Almovi 29:1–3 a zjistěte, co si Alma v srdci přál.

Vzpomeňte si, co se stalo Almovi, když byl mladý muž, 
a zamyslete se nad tím, proč měl asi nyní tuto touhu. 
V Almovi 29:3 si všimněte, proč měl pocit, že touto 
touhou hřeší. Přečtěte si Almu 29:4–5 a zjistěte, co Pán 
dává těm, kteří mají spravedlivé touhy.

Prozkoumejte verše v Almovi 29:10, 14–16 a zvýraz-
něte odměnu, kterou Alma za přivádění duší ke Kristu 
obdržel. V těchto verších byste si mohli zvýraznit každý 
výskyt slova radost.

V Almovi 29 je obsažena tato zásada: Když budeme 
pomáhat druhým činit pokání a přicházet ke Kristu, 
budeme zažívat radost. Máte nějakou zkušenost, kdy 
jste pociťovali radost, protože jste pomáhali druhým 
přijít ke Kristu?

Zamyslete se na chvíli nad tím, jak byste mohli pomoci 
jednotlivcům v těchto skupinách lidí učinit v jejich 
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životě potřebné změny a přijít k Ježíši Kristu: a) vaši 
přátelé, b) členové vaší rodiny, c) ti, které doposud 
dobře neznáte. Když vyhledáváte příležitosti přivádět 
druhé ke Kristu, snažte se získat vedení Ducha.

 4. Do studijního deníku si pod dnešní látku napište toto:

Prostudoval(a) jsem si Almu 25–29 a dokončil(a) jsem tuto 
lekci (datum).

Další otázky, úvahy a postřehy, o které bych se rád(a) podělil(a) 
se svým učitelem:

18. BLOK: 2. DEN

Alma 30
Úvod
Po veliké bitvě s Lamanity se v zemi Zarahemla roz-
hostil mír. Uprostřed tohoto období míru se objevil 
muž jménem Korihor a začal kázat, že žádný Kristus 
nepřijde. Jeho falešné učení svedlo ty, kteří mu uvěřili, 
ke hříchu. Mluvil proti vedoucím Církve a prohlašoval, 
že tito vedoucí učí podle „pošetilých tradic“. (Alma 
30:27.) Korihor byl předveden před Almu, který ho 
učil, že všechny věci svědčí o Kristu. Nakonec Korihor 
vyznal, že jeho konání bylo vedeno ďáblem.

Alma 30:1–29
Antikrist Korihor se vysmívá nauce o Kristu
Představte si, že pro vás někdo připravil jídlo. Vypadá 
a voní nádherně, ale když ho sníte, je vám po něm moc 
špatně. Zamyslete se na chvíli nad tím, jak lze lživé 
učení připodobnit situaci, kdy vám je nabídnut krásně 
vonící pokrm, který je ale tajně otráven.

Již jste se učili o antikristu Šeremovi (viz Jákob 7) 
a o Nehorovi (viz Alma 1). Vzpomeňte si, že jedna 
z definic antikrista říká, že je to „kdokoli nebo cokoli, 
co napodobuje pravý plán spasení a co otevřeně nebo 
skrytě odporuje Kristovi“. (Průvodce k písmům, „An-
tikrist“, scriptures.lds.org.) Dnes se dozvíte o dalším 
člověku, který byl nepřítelem Krista a který svým lži-
vým učením oklamal druhé a svedl je ke hříchu. Mnozí 
lidé v dnešním světě používají proti těm, kteří hlásají 
víru v Boha, argumenty podobné těm, které používal 
Korihor.

Korihor začal kázat mezi Nefity. Přečtěte si Almu 
30:6, 12 a vyhledejte výrazy, které vyjadřují, že Kori-
hor byl antikrist.

Přečtěte si Almu 30:12–18 a propojte Korihorovy lživé 
nauky s jejich důsledky.

Některé lživé nauky 
antikrista Korihora

Možné interpretace a důsledky 
lživých nauk

 ___ 1. Alma 
30:13–14

 A. Dokud nemáte fyzický důkaz 
o náboženských pravdách, 
neměli byste věřit v Ježíše 
Krista, ani v Jeho evangelium. 
Nic takového jako osobní 
zjevení skrze Ducha Svatého 
neexistuje.

 ___ 2. Alma 30:15  B. Nic takového jako hřích 
neexistuje. Neexistuje žádné 
univerzální měřítko toho, co je 
správné a co je špatné.

 ___ 3. Alma 30:16  C. Lidem se daří pouze díky jejich 
vlastnímu úsilí. Člověk pro svůj 
život nepotřebuje Boha.

 ___ 4. Alma 30:17 
(„každému člověku 
se daří …“)

 D. Slova proroků a písma nejsou 
pravdivá, takže byste neměli 
věřit jejich proroctví.

 ___ 5. Alma 30:17 
(„ať člověk učiní 
cokoli …“)

 E. Nic takového jako odpuštění 
hříchů neexistuje. Není třeba 
hledat pomoc skrze Usmíření, 
protože nic takového jako 
Usmíření neexistuje.

 ___ 6. Alma 30:18  F. Posmrtný život neexistuje, 
a proto si nemusíme dělat 
starosti ohledně soudu po 
tomto životě.

(Správné odpovědi najdete na konci této lekce.)

Alma 30:18 obsahuje tuto zásadu: Satan používá 
lživé nauky, aby nás sváděl ke spáchání hříchu.

President Boyd K. Packer, president Kvora Dvanácti 
apoštolů, učil:

„Naše chování zcela neovládají jen 
přirozené podněty. To, jak se chováme, 
také ovlivňuje víra.

Víra se rodí z filosofií nebo z nauk. Nauky 
mohou být duchovní nebo světské, pro-

spěšné nebo destruktivní, pravé nebo falešné. …

Pravá nauka, pokud je pochopena, mění postoje i cho-
vání.“ („Little Children“, Ensign, Nov. 1986, 17.)

 1. Vyberte dvě nebo více lživých nauk Korihora, které 
jsou uvedeny v tabulce. Do studijního deníku si zapište, 
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jaké jsou pravé nauky, a vysvětlete, jak znalost pravdy ovlivňuje 
vaše postoje a chování.

Korihor po svém úspěchu v zemi Zarahemla odešel 
do země Jeršon, aby kázal lidu Ammonovu. Přečtěte 
si Almu 30:19–20 a zjistěte, zda tito lidé jeho lživé 
učení přijali.

Lid Ammonův byl „moudřejší nežli mnozí Nefité“ 
a „dal, aby byl vyveden ze země“. (Alma 30:20–21.) 
Z toho, co jste se již dozvěděli o lidu Ammonovu, po-
suďte, proč podle vás nevěřili lživému učení Korihora?

V Almovi 30:21–29 čteme, jak se Korihor poté odebral 
do země Gedeon „a zde neměl veliký úspěch“. (Alma 
30:21.) Některé Korihorovy argumenty proti Církvi 
a jejímu učení se nacházejí v Almovi 30:24, 27 a patří 
mezi ně i tyto: 1) ti, kteří věří v Boha, jsou v porobě, 
a 2) náboženství bere lidem svobodu. Tyto argumenty 
používají odpůrci náboženství i dnes.

President Henry B. Eyring z Prvního předsednictva učil, 
že víra v Boha nám dává svobodu: „Korihor tvrdil, tak 
jako mylně tvrdí muži i ženy již od počátku času, že 
přijímat rady od služebníků Božích znamená vzdát se 
svého Bohem daného práva na nezávislost. Ale toto 
tvrzení je mylné, protože překrucuje skutečnost. Když 
se odmítneme řídit radou přicházející od Boha, nezvolili 
jsme si tím nezávislost na vnějších vlivech. Jen jsme si 
zvolili, že se necháme ovlivňovat někým jiným. Odmítli 
jsme ochranu dokonale milujícího, všemocného a vše-
vědoucího Otce v nebi, jehož jediným cílem, jakož i cí-
lem Jeho Milovaného Syna, je dát nám věčný život, dát 
nám vše, co má, a přivést nás jako rodinu zpět domů 
do Jeho láskyplného objetí. Odmítnutím Jeho rady jsme 
si zvolili, že se necháme ovlivňovat jinou mocí, jejímž 
cílem je učinit nás nešťastnými a jejíž pohnutkou je 
nenávist. Naše mravní svoboda jednání je dar od Boha. 
Toto naše nezadatelné právo ale není ani tak právem 
rozhodnout se, že se nenecháme ovlivnit, jako spíš 
právem zvolit si, které z oněch mocí se podrobíme.“ 
(„Finding Safety in Counsel“, Ensign, May 1997, 25.)

 2. Do studijního deníku si zapište, jak by se podle va-
šeho doporučení měl člověk chránit, aby neuvěřil lživým 

naukám podobným těm, kterým učil Korihor.

Alma 30:30–60
Korihor vyžaduje od Almy znamení a je mocí Boží stižen 
němotou
Korihor byl nakonec přiveden před Almu. Přečtěte si 
Almu 30:30–31 a vyhledejte obvinění, která Korihor 
vznesl proti Almovi a proti ostatním vedoucím Církve. 
Výraz „přecpávati se z práce lidu“ vyjadřuje obvinění, 
že Alma a ostatní vedoucí zbohatli díky své službě 
v Církvi. Přemýšlejte o odpovědích na tyto otázky:

• Můžete ze své zkušenosti s vedoucími Církve vysvět-
lit, proč jsou tato obvinění lživá?

• Jak byste reagovali na Korihorova obvinění, kdybyste 
byli na Almově místě?

Přečtěte si Almu 30:32–35 a zjistěte, jak Alma Kori-
horovi odpověděl. Zamyslete se nad tím, zda jste byli 
svědkem pravdivosti Almovy odpovědi v životě vedou-
cích vašeho sboru nebo odbočky nebo v životě dalších 
členů Církve, kterých si vážíte.

Je-li to možné, pozvěte kamaráda nebo člena rodiny, 
aby si s vámi přečetl Almu 30:37–45. Ať jeden z vás čte 
slova Almy a druhý slova Korihora. Při čtení se zaměřte 
na to, jaký Alma uvedl důkaz pro existenci Boha. (Po-
kud nemáte nikoho, kdo by s vámi četl, představujte si 
během čtení rozhovor těchto dvou mužů.)

 3. Do studijního deníku vypracujte tyto úkoly:
a) Napište, který z důkazů uváděných Almou je pro vás 

zvlášť významným svědectvím o existenci Boha, a proč je to tak 
silné svědectví o Jeho existenci.
b) Napište alespoň tři další důkazy, které z vlastní zkušenosti 
„ukazují, že Bůh jest“ (Alma 30:44), a u každého důkazu krátce 
vysvětlete, jak posiluje vaši víru v Boha.

Ve verších, které jste studovali, je obsažena tato nauka: 
Všechny věci dosvědčují, že Bůh je Nejvyšší Stvo-
řitel. Zamyslete se nad tím, co se stane s vaší vírou, 
když se rozhodnete tato svědectví vyhledávat a pama-
tovat na ně.

Všimněte si, co prorok Alma při rozhovoru s Korihorem 
udělal: uvedl na správnou míru lživá učení (viz Alma 
30:32–35), svědčil o pravdě (viz Alma 30:37–39), bře-
meno důkazu přesunul na Korihora (viz Alma 30:40–
42) a uvedl důkazy o Boží existenci (viz Alma 30:44). 
Čemu se můžete naučit z příkladu Almy ohledně toho, 
jak jednat s lidmi, kteří napadají pravdu?

Někdy je jedinou obranou proti těm, kteří 
napadají naši víru, podělit se o svědectví 
o pravdě. Na tomto přístupu není nic na 
závadu – Alma, prorok Boží, tímto 
způsobem jednal s Korihorem. Starší 
Jeffrey R. Holland z Kvora Dvanácti 

apoštolů vysvětlil: „Korihorovy argumenty zní dneš-
nímu čtenáři velmi poplatné oné době, ale Alma ve své 
odpovědi použil nadčasovou a skutečně nepopiratel-
nou zbraň – sílu osobního svědectví.“ (Christ and the 
New Covenant [1997], 121.)

Bez ohledu na mnohé důkazy či znamení, která Alma 
Korihorovi předložil, aby dokázal Boží existenci, Ko-
rihor žádal další znamení a byl stižen němotou (to zna-
mená, že nemohl mluvit; viz Alma 30:45–50). Přečtěte 
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si Almu 30:51–53 a vyhledejte, proč Korihor podle 
svých slov učil tomu, čemu učil.

Když již Korihor nemohl učit falešným naukám, přiznal, 
že učil těmto lživým slovům, „protože byly libé tělesné 
mysli“. (Alma 30:53.) Mít „tělesnou mysl“ znamená 
být zaměřen na světská potěšení nebo na uspokojování 
tělesných žádostí. Ti, kteří věřili Korihorovu učení, se 
domnívali, že se mohou oddávat tělesným potěšením 
a materiálním věcem, aniž by nesli patřičné následky. 
Tyto názory je vedly k hříšnému životu. (Viz Alma 30:18.)

V Almovi 30:54–59 čteme, že Korihor byl vyvržen, 
chodil od domu k domu a žebral o jídlo, a nakonec byl 
ušlapán k smrti. Přečtěte si Almu 30:60 a vyhledejte 
důležitou pravdu týkající se toho, co se nakonec stane 
s těmi, kteří se rozhodnou následovat Satana. V pís-
mech si zvýrazněte tuto větu: „Ďábel nebude děti své 
[své následovníky] posledního dne podporovati.“ 
(Slovo děti v tomto verši znamená následovníci.)

 4. Do studijního deníku si napište odpovědi na tyto 
otázky:

a) Jak se pravda, kterou jste si označili v Almovi 30:60, projevila 
v Korihorově životě?
b) Srovnejte Almu 30:60 s Almou 36:3. Co z toho, co jste prožili 
vy osobně nebo jiní, dokládá, že Bůh bude dál pomáhat těm, 
kteří se snaží dodržovat Jeho přikázání?

Projděte si pravdivé zásady a nauky, o nichž jste dnes 
studovali. Přemýšlejte o tom, jak se můžete vyvarovat 
toho, abyste nebyli oklamáni lživými naukami podob-
nými těm, které hlásal Korihor.

 5. Do studijního deníku si pod dnešní látku napište toto:

Prostudoval(a) jsem si Almu 30 a dokončil(a) jsem tuto 
lekci (datum).

Další otázky, úvahy a postřehy, o které bych se rád(a) podělil(a) 
se svým učitelem:

Správné odpovědi na přiřazovací cvičení: 1) D, 2) A, 
3) E, 4) C, 5) B, 6) F.

18. BLOK: 3. DEN

Alma 31
Úvod
Alma zjistil, že skupina nefitských odpadlíků, kteří 
se nazývali Zoramité, sešla z cesty pravdy evangelia. 
Tyto zvěsti o zlovolnosti ho zarmoutily, a proto s sebou 
vzal několik dalších mužů, aby šli Zoramity učit slovu 
Božímu. Byli svědky odpadlických bohoslužeb a pýchy 
Zoramitů. Alma se upřímně modlil, aby on a jeho spo-
lečníci dosáhli útěchy a úspěchu v přivádění Zoramitů 
zpět k Pánu.

Alma 31:1–7
Alma a jeho společníci káží odpadlickým Zoramitům slovo Boží
Představte si, že by se některý váš přítel nebo člen 
rodiny začal vzdalovat od evangelia nebo by podle něj 
nežil natolik, nakolik by mohl. Přemýšlejte, jak byste 
odpověděli na tyto otázky:

• Co byste mohli udělat pro to, abyste tomuto člověku 
pomohli vrátit se do Církve a mít touhu dodržovat 
přikázání?

• Na koho byste se mohli obrátit s žádostí o pomoc, 
kdybyste se zabývali tím, s čím má tento člověk 
problémy a čemu nesprávně porozuměl?

Tato lekce ukazuje, jak se Alma a ostatní snažili pomoci 
skupině lidí, kteří zbloudili z cesty pravdy evangelia. 
Přečtěte si Almu 31:1–2. Jak se Alma cítil, když se do-
zvěděl, co Zoramité dělají?   
 

Přečtěte si Almu 31:3–4 a zjistěte, čeho se Nefité začali 
obávat kvůli tomu, co Zoramité dělali.

Vezmete-li v úvahu to, čemu jste se naučili při studiu 
Knihy Mormonovy, co by podle vás pomohlo povzbu-
dit Zoramity k tomu, aby činili pokání a navrátili se 
k pravdám evangelia? Přečtěte si Almu 31:5 a zjistěte, 
co podle Almy bylo nejúčinnějším způsobem, jak zís-
kat Zoramity zpět.

 1. Do studijního deníku si napište, proč má podle vás 
slovo Boží větší vliv, když přispívá k tomu, aby se lidé 

změnili, než použití síly či čehokoli jiného.
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Přemítejte o těchto slovech o moci slova Božího, která 
pronesl president Boyd K. Packer, president Kvora 
Dvanácti apoštolů:

„Pravá nauka, když je pochopena, mění postoje a  
chování.

Studium nauk evangelia zlepší chování 
rychleji, než studium chování zlepší 
chování. Přílišné zaměření se na ne-
vhodné chování může vést k nevhod-
nému chování. A to je důvod, proč 
klademe tak silný důraz na studium nauk 

evangelia.“ („Little Children“, Ensign, Nov. 1986, 17.)

Na základě Almy 31:5 a slov presidenta Packera 
dokončete tuto zásadu: Když budu studovat slovo 
Boží, povede mě k   
 .

Kromě jiného byste mohli výše uvedenou zásadu 
dokončit takto: Když budu studovat slovo Boží, povede 
mě k tomu, abych činil to, co je správné.

 2. Přemítejte o svých zkušenostech s písmy a s naslou-
cháním slovu Božímu. Napište něco o nějaké situaci, v níž 

vás, vaši rodinu nebo přátele vedl Bůh k tomu, abyste činili to, co 
je správné.

Alma 31:8–23
Zoramité se modlí a uctívají falešným způsobem
Alma a sedm dalších mužů šli Zoramitům kázat slovo 
Boží. Když dorazili, povšimli si, že Zoramité uctívají 
Boha velmi zvláštním způsobem. Co vás napadne při 
pomyšlení na slovo uctívat ?

Hovoříme-li o uctívání, mluvíme o tom, jak proka-
zujeme Bohu svou lásku, úctu a oddanost. Součástí 
uctívání jsou často činnosti jako modlitba, půst či cho-
zení na shromáždění. K opravdovému uctívání však 
vždy patří srdce. Přečtěte si Almu 31:8–11 a vyhledejte 
a označte si slova a části textu, které  
popisují uctívání Zoramitů.

Může být užitečné vědět, že „úkony církve“ (Alma 
31:10) se vztahují na „obřady“, jako například na oběti, 
jež byly v té době vyžadovány jakožto součást zákona 
Mojžíšova, nebo jako je v dnešní době svátost. V Al-
movi 31:10 byste si mohli označit jeden z důvodů, proč 
máme uctívat a modlit se každý den.

Do písem na okraj stránky k Almovi 31:9–11 byste si 
mohli napsat tuto zásadu: Naše každodenní snaha 
modlit se a dodržovat přikázání nás posiluje proti 
pokušení.

Starší Rulon G. Craven, když sloužil jako člen Sedm-
desáti, zdůraznil důležitost každodenního osobního 

uctívání jakožto ochrany před pokušením a omyly: 
„Během posledních let mě občas Bratří žádají, abych 
se setkal se členy Církve, kteří činí pokání, a vykonal 
s nimi pohovor ohledně obnovení jejich chrámových 
požehnání. Obnovovat požehnání oněch báječných 
lidí, kteří učinili pokání, je z duchovního hlediska 
vždy velmi dojemný zážitek. Některých z nich jsem se 
zeptal: ‚Co se ve vašem životě stalo, co zapříčinilo, že 
jste dočasně přišli o členství v Církvi?‘ S očima plnýma 
slz odpovídali: ‚Nebyl jsem poslušen základních zásad 
evangelia – modlit se, chodit pravidelně na shromáž-
dění, sloužit v Církvi a studovat evangelium. Pak jsem 
podlehl pokušení a přišel o vedení Svatého Ducha.‘“ 
(„Temptation“, Ensign, May 1996, 76.)

Jak slova staršího Cravena dokládají pravdu, která se 
nachází v Almovi 31:9–11?

Přečtěte si Almu 31:12–23 a představte si, jaké by to 
bylo, kdybyste mohli naslouchat Zoramitům, jak se 
modlí ze své věže. Přemýšlejte, jak byste odpověděli na 
tyto otázky:

• Čeho byste se obávali, kdybyste někoho slyšeli se 
takto modlit?

• Které falešné nauky Zoramité ve své modlitbě odří-
kávali?

• Jaký byl jejich postoj k druhým lidem? (Všimněte si, 
kolikrát se v modlitbě Zoramitů objevují slova my 
a nás.)

Poté, co každý zopakoval tutéž modlitbu, „[se vrátili] … 
do svého domova a již nikdy nepromluvili o svém Bohu 
až do té doby, dokud se opět neshromáždili u svatého 
stupínku“. (Alma 31:23.)
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 3. Do studijního deníku si napište odpovědi na tyto 
otázky:

a) Jaká nebezpečí tkví v tom, když člověk uctívá Boha, modlí se 
k Němu a mluví o Něm jen jednou týdně?
b) Jak můžeme Boha uctívat během celého týdne?

Při uctívání je rovněž důležitý náš postoj. Přečtěte si tato 
slova staršího Dallina H. Oakse z Kvora Dvanácti apo-
štolů o tom, jaký vliv má náš postoj na to, jak uctíváme:

„Uctívání často zahrnuje skutky, ale pravé uctívání s se-
bou vždycky nese určitý myšlenkový postoj.

Touha uctívat vyvolává nejhlubší pocity 
oddanosti, nesmírného obdivu a posvátné 
bázně. Uctívání v sobě spojuje lásku 
a oddanou zbožnou úctu, což přivádí naši 
duši blíže k Bohu.“ (Pure in Heart 
[1988], 125.)

 4. Do studijního deníku si napište, jak dobře si podle vás 
vedete v těchto oblastech, co se uctívání týče, včetně 

svých postojů: a) každodenní osobní modlitba, b) každodenní 
osobní studium písem, c) poslušnost přikázání a d) každotýdenní 
účast na shromáždění a přijímání svátosti. Stanovte si cíl, že se 
zlepšíte ve svém každodenním uctívání. O svém cíli byste rovněž 
mohli říci některému z rodičů, vedoucích nebo přátel, aby vás 
mohli během následujících týdnů povzbuzovat.

Alma 31:24–38
Alma se modlí o sílu a o to, aby snaha misionářů přivést 
Zoramity zpět k Pánu byla úspěšná
Poté, co byl Alma svědkem odpadlické bohoslužby 
Zoramitů, se modlil k Pánu. Přečtěte si Almu 31:30–35 
a zaměřte se na to, jak se Almova modlitba lišila od 
modlitby Zoramitů.

 5. Do studijního deníku si napište, co jste se ze srovnání 
Almovy modlitby s modlitbou Zoramitů dozvěděli o tom, 

jak se modlit. Rovněž si poznamenejte, jak může Almův příklad 
spravedlivé modlitby ovlivnit vaše osobní modlitby.

Přečtěte si Almu 31:36–38 a vyhledejte požehnání, 
která Alma a jeho společníci získali, když obdrželi 
požehnání kněžství a kázali evangelium. Všimněte si, že 
slova „položil ruce své na všechny ty, kteří byli s ním“ 
(Alma 31:36) se týkají vkládání rukou.

Zkušenost Almy a jeho společníků nás učí této zásadě: 
Pokud se modlíme a jednáme s vírou, dostane se 
nám během našich zkoušek božské pomoci.

Poté, co se Alma a jeho společníci pomodlili, prokázali 
víru tím, že se dali do práce a spolehli se na Boha, že 
se o ně postará, zatímco budou sloužit Jeho dětem. 
Vyhledávejte způsoby, jak se řídit Almovým příkladem 
a s vírou se modlit.

 6. Do studijního deníku si pod dnešní látku napište toto:

Prostudoval(a) jsem si Almu 31 a dokončil(a) jsem tuto 
lekci (datum).

Další otázky, úvahy a postřehy, o které bych se rád(a) podělil(a) 
se svým učitelem:

18. BLOK: 4. DEN

Alma 32
Úvod
Poté, co byli Alma a jeho společníci svědky odpadlického 
způsobu uctívání Zoramitů, jim kázali slovo Boží. Jistý 
úspěch se začal dostavovat mezi lidmi, kteří byli chudí 
a které Zoramité vykazovali ze svých synagog. Alma 
je pomocí podobenství se zasazením a vyživováním 
seménka učil o tom, co musí dělat, aby získali a vyživo-
vali víru ve slovo Boží. Vyzval je (i nás) k tomu, abychom 
slovo vyzkoušeli a denně vyživovali svou víru a svědectví.

Alma 32:1–16
Alma učí Zoramity, kteří byli pokorní kvůli své chudobě

 1. Představte si, že se vás nějaký váš přítel zeptal, jak lze 
zjistit, zda je Církev pravdivá. Do studijního deníku si na-

pište, jak byste odpověděli na otázku, jak lze získat svědectví. Pak 
si na další řádek svého deníku napište: Jak získat a posilovat své 
svědectví. Během studia Almy 32 si pod tento nadpis napište se-
znam postřehů, které vás napadnou ohledně toho, jak získat 
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a posilovat svědectví. Tento seznam si budete během lekce dopl-
ňovat – bude proto užitečné, když si mezi prvním úkolem a úko-
lem č. 2 necháte ve studijním deníku nějaké místo navíc.

V předcházející lekci (Alma 31) jste četli o tom, jak byli 
Alma a jeho bratří svědky falešného uctívání Zora-
mitů – skupiny Nefitů, která odpadla od pravdy. Poté, 
co se Alma s vírou modlil, začal se svými bratřími mezi 
těmito lidmi kázat evangelium. Přečtěte si Almu 32:1–3 
a zjistěte, která skupina Zoramitů projevovala zájem 
o poselství misionářů.

Přečtěte si Almu 32:4–6 a určete, v jakém smyslu byly 
následky jejich chudoby požehnáním.

Zásada, kterou tyto verše dokládají, zní: Pokora nás 
připravuje na to, abychom přijali slovo Boží. Do 
studijního deníku si pod nadpis „Jak získat a posilovat 
své svědectví“ napište být pokorný.

 2. Do studijního deníku si napište, proč je podle vás po-
kora nezbytná k tomu, abychom mohli získat a posilovat 

svědectví.

Přečtěte si Almu 32:13–16 a určete, jakými různými 
způsoby se lidé mohou stát pokornými. Rozhodli byste 
se na základě toho, čemu Alma učil, stát se pokornými, 
nebo byste se raději nechali k pokoře přinutit? Proč?

Uvažujte nad tím, co podle vás znamená pokořit se 
„pro slovo“. (Alma 32:14.) Jak se to může týkat vašeho 
postoje k aktivitě v Církvi, k semináři nebo k rodin-
nému domácímu večeru?

Rozhodněte se být pokornými tím, že budete jednat 
podle jakýchkoli nabádání, která jste ohledně své 
vlastní pokory obdrželi.

Alma 32:17–43
Alma učí Zoramity o tom, jak prohlubovat víru
Zatímco Alma učil Zoramity, poukázal na jednu faleš-
nou představu ohledně získání svědectví, kterou sdílelo 
mnoho lidí. Přečtěte si Almu 32:17–18 a tuto falešnou 
představu najděte.

Chvíli přemýšlejte o tom, jak by to, že očekáváte nějaké 
znamení, mohlo být překážkou pro budování víry a svě-
dectví. (Do písem na okraj stránky k Almovi 32:17–18 
byste si mohli napsat odkaz na NaS 63:9–11 a tyto verše 
byste si mohli kvůli ještě lepšímu porozumění přečíst.)

Přečtěte si Almu 32:21, což je verš z mistrovství 
v písmu, a vyhledejte Almovu definici toho, co je a co 
není víra. (Mohli byste si ho označit nějakým jed-
noznačným způsobem, abyste ho v budoucnu našli.)

Přečtěte si Almu 32:22. Přemítejte o tom, co můžete 
dělat pro to, abyste si vybudovali hlubší víru a osobní 
svědectví.

Do seznamu „Jak získat a posilovat své svědectví“ ve 
studijním deníku si připište pamatovat na milosrdenství 
Boží a rozhodnout se věřit.

Alma učil Zoramity, jak mohou uvěřit ve slovo Boží 
tím, že udělají určitý pokus. Vzpomeňte si na některé 
pokusy, které jste prováděli v chemii a ve fyzice nebo 
v jiných předmětech, a na kroky, podle nichž jste 
postupovali. Pokusy vyžadují ze strany badatele nějaké 
konkrétní kroky. Stejně tak i proces získávání či posilo-
vání svědectví od nás vyžaduje jisté kroky neboli urči-
tou činnost. Přečtěte si Almu 32:27 a zjistěte, k jakému 
pokusu Alma Zoramity vybídl.

Může být užitečné vědět, že slovo schopnosti v tomto 
případě znamená moc, kterou jsme požehnáni, vní-
mat svět kolem sebe a rozumět mu. Tyto schopnosti 
zahrnují například naše smysly, jako jsou sluch, zrak 
a hmat, racionální myšlení a paměť.

Do seznamu „Jak získat a posilovat své svědectví“ 
ve studijním deníku si připište vyzkoušet slovo (neboli 
jednat podle něj).

Při čtení Almy 32:28 byste si v písmech mohli označit 
slova jako „počne … bobtnati“, „rozšiřovati duši mou“, 
„osvěcovati porozumění mé“ či „mi býti lahodným“. 
Starší Bruce R. McConkie z Kvora Dvanácti apoštolů 
učil o tom, jak naše víra roste:

„Rosteme ve víře; krok za krokem 
přecházíme z nižšího stupně na stupeň 
vyšší. Přidáváme milost k milosti, dokud 
se nakonec nedostaneme do stavu, 
v němž jsme zdokonalili svou víru do té 
míry, do jaké je toho alespoň většina spra-

vedlivých smrtelníků schopna, a ocitneme se tak na 
místě, z nějž můžeme v rámci věčného pokroku 
vykročit do věčnosti. …

Pracujte na svých plánech, jež máte před sebou, a když 
učiníte jeden krok ohledně získání víry, dá to vaší duši 
jistotu, že můžete jít kupředu a udělat krok další; a vaše 
moc či vliv se tak budou poznenáhlu zvyšovat.“ (Lord, 
Increase Our Faith, Brigham Young University Speeches 
of the Year [Oct. 31, 1967], 9, 11.)

 3. Po přečtení Almy 32:28 vypracujte ve studijním de-
níku dva nebo více z těchto úkolů:

a) Co musíme, nebo naopak nesmíme činit během tohoto po-
kusu se slovem? (Seznam několika možných odpovědí je uveden 
na konci lekce.)
b) Co podle vás znamená „[dopřát] místa, aby v srdci vašem 
mohlo býti zasazeno [slovo Boží]“?
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c) V jaké situaci jste například pocítili, že slovo Boží rozšířilo 
vaši duši a osvítilo vaše porozumění? Vlastními slovy popište,  
co jste přitom pociťovali.

Přečtěte si Almu 32:29–34 a označte si slova nebo části 
textu, které popisují, co se jednotlivec o slovu Božím 
dozví, když bude onen pokus provádět. 

Chvíli uvažujte o tom, jak je proces, při němž pomá-
háme stromku růst, podobný tomu, když pomáháme 
růst svému svědectví. Rovněž přemýšlejte nad tím, 
proč něčí víra a svědectví nejsou dokonalé ani poté, co 
onen člověk provedl pokus se slovem Božím. Co ještě 
je podle vás zapotřebí udělat, abychom získali trvalé 
svědectví o evangeliu?

Přečtěte si Almu 32:35–40 a pečlivě vyhledejte, co Alma 
řekl, že musíme udělat, abychom onen pokus dokon-
čili. Přemítejte o tom, co musíte udělat pro onen strom 
neboli pro své svědectví, aby rostlo. Co se stane, když 
tyto věci dělat nebudete?

Zavřete písma a zjistěte, kolik z těchto otázek dokážete 
zodpovědět:

• Co musíme udělat, aby naše víra ve slovo Boží vy-
rostla v strom nesoucí ovoce?

• Co podle vašeho názoru představuje ono ovoce?
• Co se stane, pokud budeme strom zanedbávat nebo 

ho opomeneme vyživovat?
• Jak je to podle vás podobné tomu, když zanedbáváme 

své svědectví nebo ho opomíjíme vyživovat?

Je-li to nutné, otevřete si písma a znovu si přečtěte 
Almu 32:35–40, což vám pomůže na tyto otázky od-
povědět. Ve studijním deníku si k seznamu „Jak získat 
a posilovat své svědectví“ připište pilně vyživovat.

Alma 32:28 Alma 32:30 Alma 32:30–34

Alma 32:37

Jednou větou shrňte, čemu jste se naučili z Almy 32 
o tom, co je zapotřebí k získání či posilování svědectví, 
a tuto zásadu si napište do písem poblíž Almy 32:37–43.

Možná jste si napsali něco takového: Když v srdci 
pilně vyživujeme slovo Boží, naše víra a svědectví 
o Ježíši Kristu a Jeho evangeliu porostou.

Přečtěte si Almu 32:41–43 a vyhledejte, jak Alma 
popsal ovoce, které získávají ti, již věrně vyživují své 
svědectví. V Almovi 32:42 je zmíněna píle a trpělivost. 
Proč je podle vás zapotřebí píle a trpělivosti, aby strom 
– neboli vaše svědectví – rostl?

 4. Do studijního deníku si napište odpověď na jednu 
z těchto otázek nebo na obě dvě:

a) Jakých důsledků jste byli ve svém životě svědky, když jste 
prováděli pokus, který Alma popsal v Almovi 32?
b) Jak budete onen pokus, který Alma popsal v Almovi 32, uplat-
ňovat ve svém životě?

Mistrovství v písmu – Alma 32:21
 5. Znovu si přečtěte Almu 32:21. Pokuste se tento verš 
naučit nazpaměť a pak ho zpaměti odříkejte někomu 

z přátel nebo členů rodiny. Do studijního deníku si napište několik 
vět, v nichž vysvětlíte, čemu vás tento verš naučil o víře.

Možné odpovědi na úkol 3a: a) dát místo slovu (neboli 
seménku), aby bylo zasazeno do vašeho srdce, b) ne-
vypuzovat seménko svou nevírou a c) všímat si, jak 
seménko roste.

 6. Do studijního deníku si pod dnešní látku napište toto:

Prostudoval(a) jsem si Almu 32 a dokončil(a) jsem tuto 
lekci (datum).

Další otázky, úvahy a postřehy, o které bych se rád(a) podělil(a) 
se svým učitelem:

Alma 32:41–42
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19. BLOK: 1. DEN

Alma 33–35
Úvod
Alma na základě učení z písem pomohl mnohým Zo-
ramitům pochopit, že mohou uctívat Boha bez ohledu 
na svou životní situaci. Vybízel je, aby hleděli k Ježíši 
Kristu a věřili v Jeho Usmíření. Amulek potvrdil Al-
movo učení a vydal své vlastní svědectví o Ježíši Kristu. 
Zdůraznil, že lidstvo může být spaseno jedině skrze 
Usmíření Ježíše Krista. Slíbil, že jednotlivci mohou 
obdržet všechna požehnání plynoucí z Usmíření Ježíše 
Krista, když budou používat víru k pokání. Mnoho 
Zoramitů dbalo Amulekových varování, činilo pokání 
a znovu se připojilo k Nefitům.

Alma 33:1–10
Alma učí skupinu Zoramitů, že Boha mohou uctívat i mimo 
synagogy
Vzpomeňte si, že jak je zaznamenáno v Almovi 32, 
Alma učil Zoramity o tom, že je zapotřebí zasadit slovo 
Boží do srdce a uplatňovat v něj víru. Přečtěte si Almu 
33:1 a zjistěte, jaké měli Zoramité otázky ohledně toho, 
čemu je Alma učil.

 1. Do studijního deníku si napište, jak byste zodpověděli 
otázky Zoramitů ohledně toho, jak mají začít používat 

svou víru. Poté, když budete studovat Almu 33–34, porovnejte 
své odpovědi s tím, čemu Zoramity učili Alma a Amulek.

Když Alma začal odpovídat na dotazy Zoramitů, uvedl 
na pravou míru falešnou představu ohledně uctívání, 
která jim bránila v tom, aby plně uplatňovali svou víru. 
Přečtěte si Almu 33:2 a tuto falešnou představu na-
jděte. Vzpomeňte si, že Zoramité nedovolovali chudším 
lidem vstupovat do synagog a uctívat Boha. (Viz Alma 
32:1–3.) Co podle Almy 33:2 řekl Alma lidem, že mají 
dělat, aby nalezli odpověď, která jim pomůže uvést tuto 
falešnou představu na pravou míru?

Aby Alma uvedl na pravou míru falešnou představu 
Zoramitů ohledně uctívání Boha, citoval písma, která 
napsal prorok Zenos. Zenos učil lid Izraele ve starozá-
konní době, ale jeho proroctví jsou zaznamenána pouze 
v Knize Mormonově. Přečtěte si Almu 33:3 a vyhledejte 
slovo, které Alma použil, když hovořil o uctívání.

Do písem k Almovi 33:3 nebo do studijního deníku 
byste si mohli zapsat tuto zásadu: Skrze modlitbu 
můžeme Boha uctívat neustále.

Přečtěte si Almu 33:4–11 a označte si všechny situace, 
v nichž se Zenos modlil. Co udělal Pán pokaždé, když 

se Zenos modlil? Abyste mohli tyto verše lépe vztáh-
nout na svůj život, nakreslete čáru, kterou spojíte situ-
ace, v nichž se Zenos modlil, s možnými podobnými 
situacemi ve svém vlastním životě. (Vyberte si situace, 
které se nejlépe vztahují na váš život. V tomto cvičení 
nejsou žádné správné či nesprávné odpovědi.)

Situace, v nichž se 
nacházel Zenos

Situace, v nichž se nacházíte vy

V pustině V práci

Situace týkající se jeho 
nepřátel

V Církvi

Na poli Rodinná modlitba

U něj doma Když nevíte, co máte dělat, nebo 
máte strach

V jeho komůrce Když se cítíte sami

Ve shromážděních Páně Osobní modlitba

Když byl vypuzen 
a pohrdali jím

Ve všech obtížných situacích

Ve všech jeho strastech Když máte problémy s přáteli

 2. Do studijního deníku si napište odpověď na tuto 
otázku: Jak by mohla modlitba v těchto situacích požeh-

nat váš život? Napište si nějaký osobní cíl ohledně toho, jak byste 
se mohli častěji modlit.

Zvažte možnost označit si v Almovi 33:4–5, 8–9 slova, 
která hovoří o Božím milosrdenství, a přemítejte o tom, 
jak vám častější modlitba může pomoci pociťovat Boží 
milosrdenství a lásku. Při dalším studiu Almy 33 se 
zaměřujte na to, čím je toto milosrdenství umožněno.

Alma 33:11–23
Alma učí Zoramity, aby věřili v Ježíše Krista
Důvodem, proč se některým Zoramitům nedařilo 
zjistit, jak mají uctívat Boha, byla skutečnost, že nevě-
děli, že jejich víra se má soustřeďovat na Ježíše Krista. 
Nerozuměli nebo nevěřili Jeho roli v plánu spasení. 
(Viz Alma 33:14.) Přečtěte si Almu 33:12–16, kde Alma 
rozebírá učení Zenose a poté uvádí slova Zenoka, dal-
šího starozákonního proroka. Vyhledejte požehnání, 
která podle Almy získáváme díky Ježíši Kristu. Mohli 
byste si označit slova „pro Syna svého“ pokaždé, 
když na ně narazíte. Z těchto veršů se dozvídáme tuto 
pravdu: Milosrdenství Nebeského Otce, včetně 
odpuštění našich hříchů, získáváme díky Usmí-
ření Ježíše Krista. Přemítejte nad milosrdenstvími, 
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která vám Nebeský Otec díky Spasitelovu Usmíření 
uděluje, včetně možnosti činit pokání a obdržet od-
puštění hříchů.

Kromě toho, že Alma připomněl Zoramitům učení 
Zenose a Zenoka, je také upozornil na dobu, kdy o Spa-
sitelově Usmíření učil Mojžíš. Když Mojžíš a děti Izraele 
přebývali v pustině, ohrožovali lid jedovatí hadi. Pán 
řekl Mojžíšovi, aby z mosazi vyrobil hada, upevnil ho na 
tyč a přikázal Izraelitům, kteří byli uštknuti, aby na něj 
pohlédli. Mosazný had na tyči byl „předobrazem“ ne-
boli symbolem Ježíše Krista na kříži. (Viz Alma 33:19.)

Přečtěte si Almu 33:19–20 a zjistěte, co se stalo Izraeli-
tům, kteří se rozhodli na mosazného hada pohlédnout, 
když byli uštknuti, a co 
se stalo těm, kteří se 
rozhodli na něj nepo-
hlédnout.

Přemítejte o odpovědích 
na tyto otázky: Čemu 
se ze záznamu o Iz-
raelitech a mosazném 
hadu učíme o tom, co 
musíme udělat pro to, 
abychom byli duchovně 
uzdraveni? Co můžete 
dělat, abyste hleděli ke 
Spasiteli, a On vám tak mohl duchovně pomáhat?

 3. Do studijního deníku si napište odpověď na tuto 
otázku: Jak konkrétně můžete ve svém každodenním ži-

votě hledět k Ježíši Kristu?

Přečtěte si Almu 33:22–23 a označte si, čemu musíme 
ohledně Ježíše Krista věřit, abychom v Něj mohli uplat-
ňovat víru.

Alma 34:1–14
Amulek učí Zoramity o Usmíření Ježíše Krista
Amulekovo svědectví Zoramitům, jak je zaznamenáno 
v Almovi 34, je druhým svědkem k Almovu svědectví 
o Ježíši Kristu. Přečtěte si část Amulekova svědectví, jak 
se nachází v Almovi 34:8–9, a zvažte možnost označit 
si, čemu Amulek učil o potřebě Usmíření Ježíše Krista. 
Přemítejte o této otázce: Jak by vypadal můj život, kdyby 
nepřišel Ježíš Kristus a nenaplnil svou zvláštní roli?

Přečtěte si Almu 34:10–14 a vyhledejte části textu, které 
obsahují slova nekonečná a věčná a slova od nich odvo-
zená. Do písem nebo do studijního deníku si napište 
tuto pravdu: Nekonečné a věčné Usmíření Ježíše 
Krista zajišťuje spasení celému lidstvu.

Biskup Richard C. Edgley, člen Předsedajícího biskup-
stva, učil níže uvedenému, aby nám pomohl porozumět 
tomu, v jakém smyslu je Usmíření nekonečné a věčné: 
„Co se Kristova Usmíření týče, líbí se mi slovníkové 
definice slov nekonečný a věčný, protože podle mě přesně 
vystihují, co měl Bůh na mysli. Nekonečný: ‚Bez jakých-
koli hranic či omezení.‘ A definice slova věčný: ‚Bez za-
čátku a bez konce.‘ (The American Heritage Dictionary of 
the English Language, 4th ed. [2000], „infinite“, „eternal“, 
898, 611.)“ („For Thy Good“, Ensign, May 2002, 66.)

 4. Do studijního deníku si napište odpovědi na tyto 
otázky:

a) V jakém smyslu může být Usmíření Ježíše Krista nekonečné 
a věčné?
b) Jak poznání toho, že Usmíření je nekonečné a věčné, prohlu-
buje vaši vděčnost Spasiteli? Jak to prohlubuje vaši víru v Něj?

Alma 34:15–41
Amulek učí, jak obdržet požehnání Usmíření
Přečtěte si Almu 34:15–17, abyste zjistili, čemu Amu-
lek učil Zoramity, že musí udělat, aby mohli získat 
požehnání, která si Spasitel přeje nám udělit skrze 
své Usmíření. Do písem nebo do studijního deníku si 
napište tuto pravdu: Abychom získali úplná požeh-
nání plynoucí z Usmíření, musíme uplatňovat víru 
ku pokání.

Přečtěte si tato slova presidenta Dietera F. Uchtdorfa 
z Prvního předsednictva:
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„Abychom dokázali činit pokání, potře-
bujeme silnou víru v Krista. … Budeme-li 
věřit, že Bůh zná všechny věci, je milující 
a milosrdný, dokážeme v Něho bez 
váhání vložit svou důvěru k našemu 
spasení. Víra v Krista změní naše myš-

lenky, přesvědčení a jednání, které nejsou v souladu 
s Boží vůlí.

Opravdové pokání nás přivádí zpět k činění toho, co 
je správné. … Pokání znamená změnu mysli a srdce – 
přestáváme dělat to, co je špatné, a začínáme dělat to, 
co je správné. Přináší nám svěží přístup vůči Bohu, sobě 
samým a životu obecně.“ („Bod bezpečného návratu“, 
Liahona, květen 2007, 100.)

 5. Do studijního deníku si napište odpověď na tuto 
otázku: Jak používáme víru v Ježíše Krista, když činíme po-

kání?

Přečtěte si Almu 34:17–27 a vyhledejte, čemu Amulek 
učil o tom, kdy se máme modlit a o co se máme modlit. 
Jak podle vás tato rada pomohla Zoramitům, kteří se 
domnívali, že mohou Boha uctívat jen jednou týdně? 
Vyberte si jeden verš, který vám podle vás může ob-
zvláště pomoci. Přemýšlejte o tom, jak můžete během 
příštího týdne uplatňovat radu ohledně modlitby, která 
je obsažena v tomto verši.

Amulek učil, že máme chtít získávat požehnání ply-
noucí ze Spasitelova Usmíření tím, že budeme činit 
pokání nyní, spíše než abychom čekali, že pokání uči-
níme později. Přečtěte si Almu 34:30–35 a podtrhněte 
si slova, z nichž je patrné, proč nemáme pokání odklá-
dat. Ve verši 31 vyhledejte požehnání, o němž Amulek 
řekl, že ho získají ti, kteří se rozhodují činit pokání 
nyní. Pečlivě si pročtěte verš 32 a pak se zamyslete: Jak 
může tento verš ovlivnit můj každodenní život?

Pročtěte si Almu 34:33 a přemýšlejte o těchto slovech 
presidenta Josepha Fieldinga Smitha: „Odkládání, ve 
vztahu k zásadám evangelia, je zlodějem věčného ži-
vota, což je život v přítomnosti Otce a Syna. Jsou mezi 
námi mnozí, dokonce členové Církve, kteří mají pocit, 
že není třeba spěchat při zachovávání zásad evangelia 
a dodržování přikázání.“ (Conference Report, April 
1969, 121.)

Alma 35
Kajícní Zoramité žijí mezi spravedlivými
Mnoho Zoramitů dbalo Amulekova varování ohledně 
toho, že nemají své pokání odkládat, učinili pokání 
a změnili svůj život. Vládcové Zoramitů je vyhnali ze 
země a tito lidé přišli do země Jeršon, kde je přivítal 
lid Ammonův – také nazývaný Anti-Nefi-Lehité. 
(Viz Alma 35:6–7.) Zlovolné Zoramity a Lamanity 

rozčílilo, že lid Ammonův přijal kajícné Zoramity, 
a začali se připravovat na válku proti Nefitům. (Viz 
Alma 35:8–11.)

 6. Do studijního deníku si pod dnešní látku napište toto:

Prostudoval(a) jsem si Almu 33–35 a dokončil(a) jsem tuto 
lekci (datum).

Další otázky, úvahy a postřehy, o které bych se rád(a) podělil(a) 
se svým učitelem:

19. BLOK: 2. DEN

Alma 36
Úvod
Poté, co se Alma vrátil ze své misie u Zoramitů, svolal 
své tři syny a každému z nich jednotlivě udělil rady. (Viz 
Alma 35:16.) Jeho rady Helamanovi jsou zaznamenány 
v Almovi 36–37, rady Šiblonovi v Almovi 38 a rady 
Koriantonovi v Almovi 39–42. Alma svědčil Helamanovi 
o tom, že Bůh vysvobodí ty, kteří v Něj vkládají důvěru. 
Aby Alma tuto pravdu názorně přiblížil, popsal, jak 
byl před mnoha lety osvobozen od bolesti, kterou mu 
působily jeho hříchy. Poté, co volal jméno Ježíše Krista, 
byl zrozen z Boha a naplněn radostí. Pak usiloval o to, 
aby k Ježíši Kristu přivedl i druhé.

Alma 36:1–5
Alma učí svého syna Helamana o Boží moci podporovat nás 
během našich zkoušek
Přemítejte o tom, jak váš život požehnalo svědectví 
nebo určité učení některého člena rodiny, přítele nebo 
církevního vedoucího.

Přečtěte si Almu 36:1–5 a představte si sami sebe na 
místě Helamana, když naslouchal svědectví svého 
otce. Na co Alma chtěl, aby Helaman pamatoval? (Viz 
verš 2.) Čemu Alma chtěl, aby se od něj Helaman nau-
čil? (Viz verš 3.)

Do písem k Almovi 36:3 si napište tuto zásadu: Když 
vkládáme důvěru v Boha, Bůh nás podporuje ve 
všech našich zkouškách a strastech. Vzpomeňte si 
na nějakou situaci, kdy jste v životě procházeli něja-
kou zkouškou. Na vyznačené místo si napište něko-
lik způsobů, jak vám Bůh během oné doby pomohl 
a podpořil vás.   
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Alma 36:6–22
Alma popisuje své vzpurné chování a vysvětluje, jak dosáhl 
odpuštění
Alma popsal svému synovi Helamanovi, jak ho Bůh 
osvobodil od bolesti způsobené jeho hříchy. Přečtěte 
si Almu 36:6–10 a shrňte, co se stalo Almovi, když byl 
mladý a snažil se se syny Mosiášovými zničit Církev.

V Knize Mormonově jsou tři zprávy o tom, jak Almu 
a syny Mosiášovy navštívil anděl. Alma 36 obsahuje 
nejpodrobnější zprávu o tom, co Alma prožíval během 
oněch třech dnů a nocí, kdy nebyl schopen se pohnout  
ani promluvit. (Ostatní zprávy jsou uvedeny v Mo-
siášovi 27 a Almovi 38.) Přečtěte si Almu 36:11–16 
a označte si slova, jež Alma použil při popisu strachu či 
bolesti, které prožíval poté, co se anděl objevil.

President Boyd K. Packer z Kvora Dvanácti apoštolů 
nám pomohl porozumět tomu, co znamenají slova 
trýzněn (anglicky „racked“ – trýzněný, ale i natahovaný 
na skřipec) a drásána (anglicky „harrowed up“ – sužo-
vaná, ale i vláčená bránami):

„Trýznit znamená ‚mučit‘. V dávných 
dobách se mučilo na skřipci, což byl rám, 
na který se oběť položila a přivázala za 
kotníky a za zápěstí k vřetenu, kterým se 
pak otáčelo, a to způsobovalo nesnesitel-
nou bolest.

Brány, jimiž se vláčí pole, jsou tvořeny rámem opat-
řeným hřeby. Když se táhnou po zemi, zarývají se do 
půdy a rozrušují ji. Písma často hovoří o tom, že duše 
a mysl je ‚drásána‘ pocity viny.“ („Dotek Mistrovy 
ruky“, Liahona, červenec 2001, 25.)

 1. Do studijního deníku si napište, proč podle vás Alma 
použil tak silná slova, aby popsal, jak se cítil. Napište 

také, jak tato slova vystihují vinu a bolest někoho, kdo zhřešil 
a neučinil pokání.

Do písem vedle Almy 36:11–16 byste si mohli napsat 
tuto pravdu: Hřích může vést k bolesti a lítosti.

Přečtěte si Almu 36:17–18 a vyhledejte, na jaké pro-
roctví svého otce si Alma vzpomněl. Všimněte si,  
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co Alma udělal, když si vzpomněl na to, čemu ho  
otec učil.

Starší Jeffrey R. Holland z Kvora Dvanácti apoštolů se 
ohledně Almovy zkušenosti podělil o tento postřeh: 
„Almy se otcovo učení dotklo, ale obzvláště důležité 
je, že proroctví, na něž se rozpomenul, bylo to, které se 
týkalo ‚příchodu jistého Ježíše Krista, Syna Božího, který 
usmíří hříchy světa‘. (Alma 36:17.) To je to jméno a to 
je to poselství, které si musí každý vyslechnout. Alma si 
ho vyslechl a vykřikl úzkostí z horoucího pekla a trápen 
svědomím, jež se nedalo utišit. ‚Ó Ježíši, ty Synu Boží, 
buď milosrdný ke mně.‘ (Alma 36:18.) … Ať již proná-
šíme jakékoli modlitby, ať již máme jakékoli jiné potřeby, 
všechno nějakým způsobem závisí na oné úpěnlivé 
prosbě: ‚Ó Ježíši, ty Synu Boží, buď milosrdný ke mně.‘ 
On je připraven nám ono milosrdenství poskytnout. 
Zaplatil svým vlastním životem, aby to pro nás mohl 
udělat.“ (However Long and Hard the Road [1985], 85.)

 2. Vzpomeňte si na nějakou situaci, kdy jste se modlili, 
abyste obdrželi požehnání plynoucí z Usmíření Ježíše 

Krista, včetně požehnání odpuštění hříchu. Do studijního deníku 
si napište, proč je podle vás důležité žádat v životě Pána o požeh-
nání Usmíření.

 3. Přečtěte si Almu 36:19–22 a označte si slova, která 
vystihují, jak se Alma změnil poté, co se modlil o milosr-

denství. Některá z těchto slov si zapište do studijního deníku 
a vysvětlete, čemu vás učí o moci Spasitelova Usmíření.
Z těchto veršů se dozvídáme tuto zásadu: Pokud 
uplatňujeme víru v Usmíření Ježíše Krista, On 
nás vysvobodí z bolesti našich hříchů a naplní 
nás radostí. Přemítejte o tom, co můžete dělat, abyste 
uplatňovali ve větší míře víru v Ježíše Krista, abyste, 
stejně jako Alma, mohli být osvobozeni od pocitů bo-
lesti a výčitek svědomí kvůli svým hříchům.

Přečtěte si následující situaci a zvažte, jak byste na ni 
zareagovali: Jeden z vašich přátel, který čte Knihu Mor-
monovu, vás požádá, zda byste mu pomohli pochopit 
Almova slova v Almovi 36:19. Váš přítel se ptá: „Když 
si stále pamatuji na své hříchy a stále je mi jich líto, 
znamená to, že mi nebylo odpuštěno?“

Přečtěte si níže uvedené vysvětlení presidenta Dietera 
F. Uchtdorfa z Prvního předsednictva a podtrhněte 
si jakákoli slova, která by podle vás byla pro vašeho 
přítele užitečná:

„Satan se nás bude snažit přimět, abychom věřili, že 
naše hříchy nejsou odpuštěny, protože si na ně pama-
tujeme. Satan je lhář, snaží se zastřít naše vidění a svést 
nás ze stezky pokání a odpuštění. Bůh nám neslíbil, že 
si na své hříchy nebudeme pamatovat. Vzpomínka na ně 

nám pomůže vyvarovat se příště stejných chyb. Zůsta-
neme-li ale věrní, tato vzpomínka bude časem zti-
šena. To bude součástí potřebného procesu uzdravení 
a posvěcení. Alma svědčil, že poté, co volal k Ježíšovi 
o milost, si stále pamatoval na své hříchy, ale vzpo-
mínka na ně ho již netísnila a nedrásala, protože věděl, 
že mu bylo odpuštěno (viz Alma 36:17–19).

Máme zodpovědnost vyhnout se čemukoli, co by nám 
vrátilo staré hříšné vzpomínky. Když máme i nadále 
‚srdce zlomené a ducha zkroušeného‘ (3. Nefi 12:19), 
můžeme důvěřovat Bohu, že na naše hříchy již nevzpo-
mene [viz NaS 58:42].“ („Bod bezpečného návratu“, 
Liahona, květen 2007, 101.)

Je také důležité si všimnout toho, že Alma neřekl, že si 
již nevzpomíná na své hříchy, ale že si již nevzpomíná 
na bolest, kterou jeho hříchy vyvolávaly, a že ho již 
„nedrásala“ vzpomínka na ně. (Alma 36:19.) Oprav-
dové pokání způsobí, že bolest a vina budou odstra-
něny. (Viz Enos 1:6–8.)

 4. Do studijního deníku si napište odpověď, kterou byste 
dali výše zmíněnému příteli, a využijte přitom postřehy, 

které vám poskytla slova presidenta Uchtdorfa. Do své odpovědi 
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zahrňte i to, proč je podle vás požehnáním skutečnost, že si stále 
pamatujeme své hříchy, dokonce i když nás možná „vzpomínka 
na hříchy [naše] … již [nedrásá]“ (Alma 36:19) poté, co jsme 
z nich již učinili pokání.

Alma 36:23–30
Alma vysvětluje, proč neustále usiluje o to, aby přivedl 
druhé k pokání
Jaké máte pocity, když se s některým přítelem podělíte 
o výtečné jídlo? Když se doslechnete nějakou úžasnou 
novinku, co je tím prvním, co chcete udělat? Proč podle 
vás většina lidí téměř okamžitě zatouží po tom, aby 
se o to, co se dozvěděli, mohli podělit s někým jiným? 

Přečtěte si Almu 36:23–24 a vyhledejte, jak se pocity 
vyjádřené v těchto otázkách vztahují na Almův zážitek, 
který následoval po jeho obrácení. Co Alma chtěl, aby 
ostatní lidé prožili?

Přečtěte si Almu 36:25–26 a zjistěte, jak Almova snaha 
učit evangeliu ovlivnila jeho samotného a druhé lidi. 
Doplňte tuto zásadu na základě toho, co jste se z těchto 
veršů naučili o sdílení evangelia: Když se dělíme 
o evangelium s druhými, získáváme   
 .

 5. Doplněnou zásadu si zapište do studijního deníku a vy-
světlete, proč je podle vás pravdivá. Jako součást svého vy-

světlení byste mohli zahrnout i vlastní zážitky, kdy jste pociťovali 
radost z toho, že se můžete s druhými dělit o evangelium.

Přemýšlejte o někom, koho znáte (o někom z přátel, 
členů rodiny nebo členů sboru či odbočky), kdo by 
mohl mít užitek z vašeho svědectví o Spasiteli a Jeho 
znovuzřízeném evangeliu. Přemítejte o tom, jak byste 
se mohli s touto osobou podělit o své svědectví o tom, 
jak nás Ježíš Kristus dokáže osvobodit od bolesti a na-
plnit nás radostí. Mohli byste zvážit možnost napsat 
této osobě dopis nebo e-mail, nebo si můžete napsat 
několik poznámek, abyste se připravili na určitou příle-
žitost, kdy budete s touto osobou hovořit.

 6. Do studijního deníku si pod dnešní látku napište toto:

Prostudoval(a) jsem si Almu 36 a dokončil(a) jsem tuto 
lekci (datum).

Další otázky, úvahy a postřehy, o které bych se rád(a) podělil(a) 
se svým učitelem:
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19. BLOK: 3. DEN

Alma 37
Úvod
Jak je zaznamenáno v Almovi 37, Alma pokračoval 
v udílení rad svému synovi Helamanovi a dal mu na 
starost posvátné záznamy. Připomněl Helamanovi, že 
písma se již stala prostředkem k tomu, že k Pánu byly 
přivedeny tisíce Lamanitů, a prorokoval, že Pán má se 
záznamy v budoucnosti další velké záměry. Alma dal 
svému synovi pokyny ohledně toho, čemu má lid učit, 
a učil Helamana, jak je důležité obracet se ke slovům 
Ježíše Krista a žádat Ho o vedení, tím, že Spasitelova 
slova přirovnal k Liahoně.

Alma 37
Alma svěřuje Helamanovi záznamy, radí mu, aby dodržoval 
přikázání, a připomíná mu, jak Liahona fungovala v 
závislosti na víře
Uvažujte o tomto obrázku:

Myslete na dvě nebo tři malé a prosté věci, jako je 
například žárovka, které znamenaly pro svět zásadní 
převrat. Vzpomeňte si na některé malé věci, které ve 
vašem životě znamenaly velkou změnu k lepšímu. Dvě 
z těchto malých věcí napište na levou stranu této šipky. 
Na pravou stranu napište několik slov, jež vystihují 
velký dopad, který tyto malé věci měly na váš život.

Jak je zaznamenáno v Almovi 37, Alma připravo-
val svého syna Helamana na to, aby se stal dalším 
správcem posvátných záznamů. Alma učil Helamana 
zásadě ohledně toho, jakou roli hrají malé a prosté věci 
v Pánově plánu. Přečtěte si Almu 37:6–7 a pak doplňte 
tuto zásadu: Pán pro uskutečňování svých věčných 
záměrů používá   
 .

Přečtěte si Almu 37:1–7 a vyhledejte, co Alma popsal 
jako malou a prostou věc. Rovněž si pročtěte Almu 
37:8–10 a vyhledejte, jak desky z mosazi (jež obsaho-
valy písma) vedly k velkým věcem, které se udály v ži-
votě lidí, o nichž vypráví Kniha Mormonova. Při čtení si 
v písmech označte, která z těchto požehnání jste díky 
svému vlastnímu studiu písem rovněž získali.

Malé a  
prosté věci

vedou k vel-
kým věcem

 1. Do studijního deníku si napište odpověď na tuto 
otázku: Jmenujte dva nebo tři způsoby, jak byla písma pří-

činou toho, že se ve vašem životě staly velké věci.

V Almovi 37:13–16 jsou zaznamenány rady, které Alma 
udělil svému synovi Helamanovi, když mu předával 
do péče záznamy. Prostudujte si tyto verše a vyhledejte 
zásady, jimž Alma učil. Jednou z těchto zásad je: Když 
dodržujeme Pánova přikázání, bude se nám dařit. 
Přemítejte o tom, jak se tato zásada vztahuje k obrázku 
ze začátku této lekce.

Jak je zaznamenáno v Almovi 37:35–47, Alma naří-
dil Helamanovi, aby učil lid překonávat zlovolnost 
a pokušení skrze víru v Pána Ježíše Krista. Níže jsou 
uvedeny osnovy ke dvěma lekcím, které pojednávají 
o tomto učení. Obě lekce si prostudujte včetně veršů 
z písem, které s nimi souvisejí. Pak si připravte jednu 
z lekcí tak, abyste jí mohli učit některého člena rodiny, 
celou rodinu (například jako součást lekce v rámci 
rodinného domácího večera) nebo někoho z přátel. 
Lekci si můžete přizpůsobit podle toho, koho a kde 
budete učit. Určete si čas a lekci v daný den odučte. 
Rovněž si přineste své osnovy k této lekci na příští 
lekci domácího studia a buďte připraveni ji odučit 
před třídou, budete-li o to požádáni.

Lekce 1 – Alma 37:35–37
Těm, které učíte, vysvětlete, že když se sázejí stromy, je 
běžné je přivázat k tyči a později, když strom vzroste, 
tuto oporu odstranit. Zeptejte se: Proč podle vás strom 
potřebuje tyč jako oporu v době, kdy je mladý a roste?

Přečtěte tento zážitek ze života pre-
sidenta Gordona B. Hinckleyho:

President Gordon B. Hinckley zasa-
dil krátce po svatbě poblíž svého 
domu stromek. Jak roky ubíhaly, 
stromku moc velkou pozornost ne-
věnoval. Jednoho dne si všiml, že 
strom je špatně rostlý a naklání se 
k západu, protože větry z východu 
ho ohýbaly, když byl ještě mladý 
a pružný. Vyšel ven a pokusil se ho 
narovnat, ale kmen byl již příliš 
silný. Zkusil ho narovnat pomocí 
provazů a kladek, ale strom se ani 
nehnul. Nakonec vzal pilu a na zá-
padní straně uřízl těžkou větev, což 
na stromě zanechalo ošklivou jizvu. 
Později o tomto stromu řekl:

„Od doby, kdy jsem ten strom zasa-
dil, už uplynulo více než půl století. 
Nyní tam žije má dcera s rodinou. 
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Jednou jsem se na ten strom znovu zadíval. Je velký. Je 
lépe tvarovaný. Pro dům je velikým přínosem. Ale 
v mládí prošel vážným otřesem a metoda, kterou jsem 
použil, abych ho narovnal, byla opravdu krutá.

Když jsem ho na začátku zasadil, stačil 
by jen kousek provázku, který by stro-
mek držel na jeho místě a chránil ho 
před větrem. Mohl jsem, a měl jsem, 
ten provázek ke stromku přivázat, a ne-
stálo by mě to téměř žádné úsilí. Ale 
neudělal jsem to, a tak se ohýbal podle 
toho, jaká síla proti němu působila.“ 
(„Bring up a Child in the Way He 
Should Go“, Ensign, Nov. 1993, 59.)

Požádejte někoho, aby přečetl, co Alma radil Helama-
novi v Almovi 37:35, a diskutujte o tom, jak se tento verš 
vztahuje na zkušenost, kterou učinil president Hinckley 
se svým stromem. (Alma 37:35 je verš z mistrovství 
v písmu. Mohli byste si ho označit nějakým jednoznač-
ným způsobem, abyste ho v budoucnu našli.)

Vybídněte ty, které učíte, aby zformulovali zásadu, která 
shrne Almu 37:35. (Může znít například takto: Dodržo-
vat přikázání Boží se máme učit již v mládí.) Mohli 
byste jim položit jednu nebo více z těchto otázek:

• Jaký rozdíl by podle vás bylo možné zaznamenat 
v životě lidí, kdyby se naučili dodržovat přikázání 
Boží již ve svém mládí?

• Jaký rozdíl ve svém životě jste zaznamenali díky 
tomu, že jste přikázání Boží dodržovali již v mládí?

• Vzpomenete si na někoho, kdo byl požehnán 
po zbytek života díky tomu, že se v mládí naučil 
dodržovat přikázání? Jak byl tento člověk požehnán?

Požádejte někoho, aby přečetl Almu 37:36–37, a vyhle-
dejte určitou radu, která by mohla člověku pomoci do-
držovat přikázání. Položte otázky podobné těm, které 
jsou uvedeny níže:

• Jak by vám mohlo to, že se budete každodenně řídit 
touto radou, pomáhat dodržovat přikázání?

• Jak se ve svých myšlenkách a skutcích snažíte dávat 
Pána na první místo? Jak byste se v tom mohli zlepšit?

• Jaká zaslíbení jsou dána těm, kteří jsou zbožní neboli 
mají modlitbu v srdci?

Podělte se o své svědectví ohledně toho, jak vám to, že se 
radíte s Pánem, pomáhá dodržovat přikázání. Vybídněte 
ty, které učíte, aby se řídili slovy Almy a radili se s Pánem.

Lekce 2 – Alma 37:38–45
Zeptejte se těch, které učíte, zda vědí, jak se jmenuje 
kompas, který dal Pán Lehiově rodině a který jim po-
mohl dostat se do zaslíbené země. Pak někoho požá-
dejte, aby přečetl Almu 37:38. Vysvětlete, že Alma 
hovořil o Liahoně, aby Helamana naučil důležité zásadě 
ohledně toho, jak Pán vede své děti.

Požádejte ty, které učíte, aby odpověděli na níže 
uvedené otázky pomocí toho, že odpovědi vyhledají ve 
verších, které jsou v nich zmíněny:

• Jak podle Almy 37:38–40 fungovala Liahona?
• Proč podle Almy 37:41–42 Liahona čas od času pře-

stala fungovat?
• V jakém smyslu je podle Almy 37:43–45 Liahona 

jako slova Kristova?

Vysvětlete, že slova nástin a předobraz (Alma 37:43, 45) 
znamenají, že něco je použito jako symbol nějaké širší 
myšlenky. Například to, jak Lehiova rodina poslouchala, 
nebo neposlouchala pokyny Liahony, symbolizuje naše 
rozhodnutí být, nebo nebýt poslušni slov Kristových. 
Stejně jako Lehiova rodina dosáhla zaslíbené země díky 
tomu, že následovala Liahonu, tak i my získáme věčný 
život, pokud se budeme řídit slovy Kristovými.
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Požádejte někoho, aby vysvětlil, kde můžeme v životě 
najít slova Ježíše Krista. (Možné odpovědi: v písmech, 
ve slovech novodobých proroků, v patriarchálním po-
žehnání a v nabádání Ducha.)

Zeptejte se: Jakým zásadám učil Alma Helamana po-
mocí příkladu s Liahonou? (Odpověď může znít po-
dobně jako tato zásada: Dbáme-li slov Ježíše Krista, 
povedou nás, abychom získali věčný život.) Mohli 
byste se podělit o své svědectví ohledně toho, že když 
budeme naslouchat slovům Páně a budeme jich po-
slušni, přinese nám to do života velká požehnání.

 2. Do studijního deníku si napište několik vět o tom, 
čemu jste se naučili při studiu lekce, kterou jste se roz-

hodli učit.
 3. Do studijního deníku si napište toto: Rozhodl(a) jsem 
se učit lekci o Almovi 37: -------------------- (napište, 

o kterých verších budete učit). Budu učit -------------------- (na-
pište, koho jste se rozhodli učit) dne -------------------- (napište 
datum, kdy jste si naplánovali učit tuto lekci).

Mistrovství v písmu – Alma 37:35
Označte si Almu 37:35. Zkuste se tento verš naučit 
nazpaměť. Pak ho odříkejte nebo přečtěte některému 
z rodičů nebo jinému dospělému, kterému důvěřujete. 
Položte tomuto člověku tyto otázky:

• Jak ti (vám) v životě pomohla poslušnost přikázání 
Božích?

• Jakou radu bys (byste) mi dal, která by mi pomohla 
být v tomto mladém věku moudřejší?

 4. Do studijního deníku si napište, co jste se dozvěděli 
od osoby, s níž jste mluvili o Almovi 37:35.

 5. Do studijního deníku si pod dnešní látku napište toto:

Prostudoval(a) jsem si Almu 37 a dokončil(a) jsem tuto 
lekci (datum).

Další otázky, úvahy a postřehy, o které bych se rád(a) podělil(a) 
se svým učitelem:

19. BLOK: 4. DEN

Alma 38
Úvod
Almův syn Šiblon s ním sloužil jako misionář u Zo-
ramitů. Po této misii Alma vyjádřil radost nad stálostí 
a věrností, které Šiblon prokázal, když mezi Zoramity 

trpěl pronásledování. Alma Šiblonovi svědčil o vysvo-
bozující moci Ježíše Krista a poradil mu, aby nadále  
učil evangeliu.

Alma 38:1–3
Alma vyjadřuje radost nad Šiblonovou věrností
Přemýšlejte chvíli o situaci, kdy vaši rodiče pociťovali 
radost nad správným rozhodnutím, které jste učinili vy 
nebo jiný člen rodiny, nebo nad tím, jaký život vedete.

Přečtěte si Almu 38:1–3 a vyhledejte slova, která vy-
stihují, jaké měl Alma ohledně Šiblona pocity a proč 
tomu tak bylo. Některá slova, která jste našli, si zapište:  
  
 

Z těchto veršů se dozvídáme tuto zásadu: Když již 
v mládí začneme být stálí a věrní v dodržování 
přikázání, můžeme tím svým rodičům udělat 
velkou radost.

 1. Najděte si chvilku na to, abyste se jednoho z rodičů, 
opatrovníků nebo církevních vedoucích zeptali na to, jak 

je ovlivňují vaše správná rozhodnutí. Jejich odpovědi si zapište do 
studijního deníku.

Alma 38:4–9
Alma svědčí o vysvobozující moci Spasitele
Alma připomněl Šiblonovi, že oba zažili vysvobozující 
moc Spasitele, i když každý jiným způsobem. Přečtěte 
si Almu 38:4–8 a doplňte níže uvedenou tabulku. Při 
vyplňování tabulky využijte i toho, co o Šiblonovi víte 
z Almy 38:2–3, a toho, co jste se dozvěděli o Almovi 
v jiných kapitolách Knihy Mormonovy.
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Šiblon (Alma 
38:2–5)

Alma (Alma 
38:6–8)

Z čeho byl 
vysvobozen?

Jakým způsobem 
získal požehnání 
vysvobození?

Ze Šiblonovy zkušenosti se dozvídáme: Pokud sná-
šíme všechny věci trpělivě a s vírou v Boha, On nás 
z našich zkoušek, trápení a strastí vysvobodí a po-
sledního dne nás pozvedne. Z Almovy zkušenosti se 
rovněž dozvídáme: Pro získání odpuštění svých hří-
chů a nalezení pokoje pro duši musíme uplatňovat 
víru v Ježíše Krista a usilovat o Jeho milosrdenství.

 2. Do studijního deníku si napište odpovědi na tyto 
otázky:

a) Co se ze zprávy o Šiblonovi a Almovi dozvídáte o Spasitelově 
moci vás vysvobodit?
b) Vyberte si jednu z tučně vytištěných zásad v předchozím od-
stavci a napište si několik vět o tom, jak onu zásadu můžete 
uplatňovat ve svém životě.

Přečtěte si Almu 38:9 a vyhledejte, čemu Alma chtěl, 
aby se Šiblon naučil. V tomto verši byste si mohli ozna-
čit slova, která podle vás shrnují, čemu Alma chtěl, aby 
jeho syn porozuměl.

Vzpomeňte si na situaci, kdy vás Spasitelova moc vysvo-
bodila ze zkoušek, potíží nebo nezpůsobilosti. Jak jste 
o toto vysvobození usilovali? Procházíte nyní v životě 
nějakými zkouškami nebo jste obtíženi hříchy? Jak se 
můžete obrátit ke Spasiteli a usilovat o vysvobození?

 3. Do studijního deníku si napište odpověď na tuto 
otázku: Proč je podle vás důležité vědět, že jediná cesta 

nebo prostředek, jak můžeme být spaseni, je skrze Spasitele? 
(Viz Alma 38:9.)

Alma 38:10–15
Alma radí Šiblonovi, aby nadále rozvíjel spravedlivé vlastnosti
Vzpomeňte si na některého učitele nebo církevního 
vedoucího, který měl na váš život dobrý vliv. Přemýšlejte 
o vlastnostech tohoto člověka, které na něm obdivujete.

Jak je zaznamenáno v Almovi 38:10–15, Alma nabádal 
Šiblona, aby pokračoval v rozvíjení vlastností, jež mu 
pomohou, zatímco bude nadále učit evangeliu a sloužit 
druhým. Rady, které Alma Šiblonovi dal, se dají vztáh-
nout na kohokoli, kdo chce mít na ostatní dobrý vliv 
skrze službu či učení nebo nějakým jiným způsobem. 
Prostudujte si Almu 38:10–15 a vyhledejte rady, o nichž 
se domníváte, že by pro vás mohly být obzvláště uži-
tečné. To, co naleznete, byste si mohli označit.

 4. Níže je uveden studijní průvodce, který vám pomůže 
lépe porozumět Almovým radám určeným jeho synu Ši-

blonovi a ve větší míře je uplatňovat. (Viz Alma 38:10–15.) Z le-
vého sloupce si vyberte dvě nebo tři Almovy rady, o kterých si 
myslíte, že by vám mohly být nejvíce ku prospěchu. Proveďte pří-
slušné výukové činnosti uvedené v pravém sloupci. Odpověď si 
zapište do studijního deníku.
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Studijní průvodce, Alma 38:10–12

Almovy rady Výukové činnosti

„[Buď] pilný 
a umírněný ve všech 
věcech.“ (Alma 
38:10.)

Člověk, který je pilný, vkládá v životě 
do svých činností stálé a energické 
úsilí. Člověk, který je umírněný, 
uplatňuje ve všem střídmost 
a sebeovládání. Do studijního 
deníku si napište, proč jsou tyto 
dvě vlastnosti potřeba při službě 
druhým. Napište si, jak byste mohli 
být v jedné či více oblastech svého 
života pilnější nebo umírněnější a jak 
by vám to mohlo pomoci účinněji 
sloužit druhým.

„Hleď, aby ses 
nepovyšoval k pýše; 
ano, hleď, aby ses 
nevychloubal.“ (Alma 
38:11.)

Slovo pýcha se v písmech používá 
tehdy, když někdo vkládá větší 
důvěru v sebe než v Boha. Také 
to znamená, že si někdo myslí, že 
je lepší než druzí. Opakem této 
nespravedlivé pýchy je pokora. Ti, 
kteří jsou pokorní, se o ostatních 
snaží smýšlet tak, jak smýšlejí sami 
o sobě, a milují Boha a dávají Ho 
v životě na první místo. Do studijního 
deníku si napište, co by se mohlo 
stát, kdyby byl člen Církve ve svém 
povolání pyšný nebo vychloubačný. 
Přemýšlejte o svém církevním 
povolání nebo o jiné příležitosti 
ke službě. Napište si jeden nebo 
dva způsoby, jak se budete snažit 
být pokornými a vyhýbat se při své 
službě pýše či vychloubání.

„Užívej smělosti, ale 
ne panovačnosti.“ 
(Alma 38:12.)

Být smělý znamená mít důvěru 
v to, že Bůh je s námi a může 
nám pomoci jednat beze strachu, 
zatímco Mu sloužíme. Být panovačný 
může znamenat, že druhým lidem 
vnucujeme svou víru nebo postoje, 
přičemž jsme necitliví vůči jejich 
potřebám a pocitům. Do studijního 
deníku si napište, proč podle vás Pán 
chce, abychom byli smělí. Rovněž si 
poznamenejte, jak konkrétně můžete 
při své službě druhým uplatnit 
radu, abyste užívali smělosti, ale ne 
panovačnosti.

Studijní průvodce, Alma 38:10–12

Almovy rady Výukové činnosti

„[Drž] na uzdě 
všechny vášně své.“ 
(Alma 38:12.)

 Vášeň je velmi silná emoce. 
Přemítejte o těchto otázkách a  
své odpovědi si zaznamenejte do 
studijního deníku: Proč je podle vás 
důležité, abychom drželi na uzdě 
své vášně – neboli jinými slovy, 
abychom ovládali své silné emoce? 
Jak podle vás to, že držíme své 
vášně na uzdě, napomáhá tomu, 
abychom byli naplněni láskou? 
Co budete dělat pro to, abyste 
dbali Almovy rady a drželi na uzdě 
všechny své vášně?

„[Zdržuj se] zahálky.“ 
(Alma 38:12.)

Chcete-li se dozvědět více o zahálce, 
podívejte se na heslo „Lenost, líný“ 
v Průvodci k písmům (scriptures.
lds.org). Vyberte si dva verše, 
které jsou pod daným heslem 
uvedeny, a prostudujte si je. To, 
čemu se z těchto veršů naučíte, si 
zaznamenejte do studijního deníku. 
Napište si, jak vám rada, abyste se 
zdržovali zahálky, pomůže účinněji 
sloužit druhým. Nakonec si napište, 
jak konkrétně se budete snažit 
zdržovat se zahálky.

Almova rada Šiblonovi uvedená v Almovi 38:10–15 nás 
učí této zásadě: Rozvíjení spravedlivých vlastností 
nás připravuje učit druhé a sloužit jim. Přemítejte 
o tom, jak rozvíjení spravedlivých vlastností, o nichž se 
dočítáte v Almovi 38, může požehnat jak váš život, tak 
život lidí kolem vás.

 5. Do studijního deníku si pod dnešní látku napište toto:

Prostudoval(a) jsem si Almu 38 a dokončil(a) jsem tuto 
lekci (datum).

Další otázky, úvahy a postřehy, o které bych se rád(a) podělil(a) 
se svým učitelem:



191

20. BLOK: 1. DEN

Alma 39
Úvod
Alma pokáral svého vzpurného syna Koriantona, který 
zanechal své služby a spáchal závažný sexuální hřích. 
Poučil Koriantona o závažnosti jeho skutků a vyjádřil 
své zklamání, že se dopustil tak závažného přečinu. 
Alma Koriantonovi přikázal, aby přestal chodit „za žá-
dostmi očí svých“ a činil pokání. (Alma 39:9.) Almovo 
poselství Koriantonovi se nachází v Almovi 39–42.

Alma 39:1–6
Alma svému synovi Koriantonovi vysvětluje závažnost 
sexuálního hříchu
Uvažujte o těchto slovech: Některé hříchy jsou závaž-
nější než jiné.

 1. Ve studijním deníku si odpovězte na tyto otázky: Sou-
hlasíte s tím, že některé hříchy jsou závažnější než jiné? 

Proč ano, nebo proč ne?

Jak je zaznamenáno v Almovi 39, Alma dal svému 
synovi Koriantonovi radu, která vám může pomoci 
porozumět závažné povaze jistých hříchů. Korianton 
doprovázel Almu a svého bratra Šiblona na misii, aby 
kázali evangelium Zoramitům. Zatímco tam byli, spá-
chal Korianton závažný sexuální hřích.

Přečtěte si Almu 39:1–4 a vyhledejte, jaké špatnosti 
se Korianton dopustil. Abyste lépe porozuměli těmto 
veršům, mohlo by být užitečné vědět, že nevěstka je 
nemravná žena nebo prostitutka. Je důležité si uvědo-
mit, že „[Pán nemůže] pohlížeti na hřích se sebemenší 
mírou shovívavosti“ (NaS 1:31); sexuální hříchy jsou 
obzvláště závažné. Všimněte si rovněž toho, že Korian-
ton schválně opustil svou misii, aby odešel za nevěst-
kou Isabel, což přispělo k závažnosti jeho hříchu.

Přečtěte si Almu 39:5 a soustřeďte se na to, jak Alma 
vysvětlil závažnost sexuálního hříchu v porovnání 
s jinými hříchy. Ohavnost je něco hříšného, špatného 
nebo odporného. Z těchto veršů se dozvídáme, že 
sexuální hřích je v očích Páně ohavností. Přemítejte 
o tom, proč se podle vás, co do závažnosti, sexuální 
hřích řadí po bok vraždě.

Starší Jeffrey R. Holland z Kvora Dvanácti apoštolů 
vysvětlil skutečnost, proč je sexuální hřích pro Pána 
ohavný, takto: „Pokud je tak všeobecně dané tělesné 
touze přiřknuta taková závažnost, co se nám tím Bůh 
snaží sdělit o jejím místě v Jeho plánu pro všechny 
muže a ženy? Dovolím si tvrdit, že přesně to On 

dělá – podává výklad samotného plánu života. K Jeho 
největším starostem, které se týkají smrtelnosti, patří 
zjevně ta, jak se člověk dostane na tento svět a jak ho 
opustí. V těchto záležitostech stanovil velmi přísné hra-
nice.“ („Osobní čistota“, Liahona, leden 1999, 90.)

Přečtěte si níže uvedené odstavce a vyhledejte 
a označte si odpovědi na tuto otázku: Jaká požehnání 
například vyplývají z toho, když se uchováváme sexu-
álně čistými?

„Tělesná intimnost mezi manželem a manželkou je 
krásná a posvátná. Je ustanovena Bohem pro tvoření 
dětí a pro vyjadřování lásky mezi manželem a manžel-
kou. Bůh nařídil, aby sexuální důvěrnost byla vyhra-
zena pro manželství.

Když jste sexuálně čistí, připravujete se na uzavření 
a dodržování posvátných chrámových smluv. Připra-
vujete se na budování pevného manželství a na to, 
abyste na svět přivedli děti, které by byly součástí věčné 
a milující rodiny. Chráníte se před duchovní a citovou 
újmou, ke které dochází, když se sexuální důvěrnosti 
sdílí s někým mimo manželství. Také se chráníte před 
zhoubnými chorobami. Když se budete uchovávat 
sexuálně čistými, pomůže vám to mít pocit sebedůvěry 
a být skutečně šťastní a zlepší to vaši schopnost činit 
nyní i v budoucnu správná rozhodnutí.“ (Pro posílení 
mládeže [brožurka, 2012], 35.)

Nyní si přečtěte níže uvedené odstavce a vyhledejte 
odpovědi na tuto otázku: Jaká jsou Pánova měřítka pro 
to, abychom se uchovávali sexuálně čistými?

„Pánova měřítka týkající se sexuální čistoty jsou jasná 
a neměnná. Nemějte žádné sexuální poměry před 
manželstvím a po sňatku buďte naprosto věrni svému 
manželskému partnerovi. Nedovolte sdělovacím 
prostředkům, vrstevníkům ani nikomu jinému, aby 
vás přesvědčili, že sexuální důvěrnosti před manžel-
stvím jsou přijatelné. To není pravda. V Božích očích 
jsou sexuální hříchy nesmírně závažné. Znesvěcují onu 
posvátnou moc, kterou nám dal Bůh k tomu, abychom 
mohli tvořit život. Prorok Alma učil, že sexuální hříchy 
jsou závažnější než jakékoli jiné, kromě vraždy nebo 
zapření Ducha Svatého (viz Alma 39:5).

Nikdy nedělejte nic, co by mohlo vést k sexuálnímu 
přestupku. Chovejte se k druhým s úctou, nikoli jako 
k objektům pro uspokojení žádostivých a sobeckých 
tužeb. Než vstoupíte do manželství, nezapojujte se do 
vášnivého líbání, nelehejte si na druhou osobu, ani se 
nedotýkejte důvěrných, posvátných částí těla druhé 
osoby, ať již zahalených, nebo nezahalených. Nedě-
lejte ani nic jiného, co by vzbuzovalo sexuální pocity. 
Neprobouzejte tyto pocity ve vlastním těle. Dbejte na 
nabádání Ducha, abyste mohli zůstat čistí a ctnostní. 
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Od toho, kdo se dopouští sexuálního přestupku, Duch 
Páně odchází.

Vyhýbejte se situacím, v nichž může být pokušení 
silnější, například činnostem mimo domov trvajícím 
pozdě do noci či přes noc nebo činnostem, které se ko-
nají bez dohledu dospělých. Nezapojujte se do rozho-
vorů, které vyvolávají sexuální pocity, ani nic takového 
nesledujte, nečtěte ani neposlouchejte. Nezaobírejte se 
žádnou formou pornografie. Duch vám může pomoci 
poznat, kdy jste vystaveni riziku, a může vám dát sílu 
potřebnou k tomu, abyste se z dané situace dokázali 
vymanit. Mějte víru ve spravedlivé rady svých rodičů 
a vedoucích a buďte jich poslušni.

Homosexuální a lesbické chování je závažný hřích. 
Pokud zápasíte s přitažlivostí k osobám stejného 
pohlaví nebo vás někdo přesvědčuje, abyste se účast-
nili nevhodných aktivit, požádejte o radu své rodiče 
a biskupa. Ti vám pomohou.

Oběti sexuálního zneužívání či týrání nejsou vinni hří-
chem a nemusejí činit pokání. Pokud jste se stali obětí 
zneužívání či týrání, vězte, že jste nevinní a že Bůh 
vás miluje. Ihned si promluvte se svými rodiči nebo 
s nějakým jiným dospělým, kterému důvěřujete, a po-
žádejte o radu svého biskupa. Budou vás podporovat 
duchovně a pomohou vám obdržet ochranu a pomoc, 
kterou potřebujete. Proces uzdravování může nějaký 
čas trvat. Důvěřujte Spasiteli. On vás uzdraví a naplní 
vás pokojem.

Pokud jste pokoušeni spáchat jakýkoli sexuální přestu-
pek, vyhledejte pomoc rodičů a biskupa. Modlete se 
k Nebeskému Otci, který vám pomůže odolat pokušení 
a překonat nevhodné myšlenky a pocity. Pokud jste se 
dopustili sexuálního přestupku, ihned si promluvte se 
svým biskupem a začněte činit pokání, abyste mohli 
obdržet pokoj a mohli jste se těšit z plného společen-
ství Ducha.

Osobně se zavažte, že budete sexuálně čistí. Slovem 
i skutkem povzbuzujte druhé k tomu, aby činili totéž.“ 
(Pro posílení mládeže, 35–37.)

Přemítejte o svých pocitech ohledně toho, na jaké po-
selství z toho, co jste právě přečetli, by Pán chtěl, abyste 
se zaměřili.

Alma 39:7–19
Alma vybízí Koriantona k tomu, aby činil pokání
Představte si, že se svými rodiči, s vedoucími Mla-
dých mužů či Mladých žen nebo se svým biskupem či 
presidentem odbočky hovoříte o důležitosti sexuální 
čistoty. Přemýšlejte o tom, jak byste mohli reagovat 
na své rodiče nebo církevní vedoucí, když vám budou 
radit ohledně důležitosti toho, abyste zůstali sexuálně 

čistými. Přečtěte si Almu 39:7–8 a zjistěte, co bylo 
Almovým záměrem, když učil Koriantona o závažnosti 
jeho hříchu. Přemítejte o tom, jak by byla vaše reakce na 
rady rodičů či církevních vedoucích ovlivněna vědomím, 
že se jedná o láskyplnou pobídku k tomu, abyste zůstali 
čistí nebo činili pokání, a vyhnuli se tak Božím soudům.

Starší D. Todd Christofferson z Kvora 
Dvanácti apoštolů hovořil o tom, proč 
rodiče jako Alma vybízejí své děti k tomu, 
aby činily pokání: „Výzva k pokání je 
vyjádřením lásky. … Pokud druhé nevybí-
zíme ke změně, nebo pokud nepožadu-

jeme sami po sobě, abychom činili pokání, neplníme 
základní povinnost, kterou dlužíme jeden druhému 
i sobě. Až příliš tolerantní rodič, shovívavý přítel či 
bojácný církevní vedoucí se ve skutečnosti více zajímají 
o sebe než o blaho a štěstí těch, kterým by mohli 
pomoci. Ano, výzvu k pokání lidé občas považují za 
netolerantní nebo urážlivou, a dokonce ji mohou mít 
za zlé, ale jsme-li vedeni Duchem, je to ve skutečnosti 
projev upřímného zájmu.“ („Božský dar pokání“, 
Liahona, listopad 2011, 39.)

 2. Do studijního deníku si napište toto: Pokání zahrnuje 
… Poté, až budete studovat Almu 39:9–14, si ve studij-

ním deníku vytvořte seznam toho, čemu Alma Koriantona učil 
o pokání a co by vám mohlo pomoci doplnit tento výrok.

Následující otázky a komentář využijte k tomu, abyste 
lépe porozuměli Almovým radám a mohli je uplat-
ňovat. Pro každý verš z níže uvedeného seznamu se 
snažte nalézt a zapsat si alespoň jednu pravdu, která 
by mohla pomoci doplnit výrok ve vašem studijním 
deníku. Není potřeba, abyste na otázky do studijního 
deníku odpovídali písemně.

Přečtěte si Almu 39:9. (Alma 39:9 je verš z mistrovství v 
písmu. Mohli byste si ho označit nějakým jednoznač-
ným způsobem, abyste ho v budoucnu našli.) Co 
mají slova „abys již nechodil za žádostmi očí svých“ 
a „zapři se v těchto věcech“ společného se zanechá-
ním hříchu?

V dnešní době mají slova „[žádosti] očí svých“ silnou 
spojitost s nemorálností a obrázky či zábavou, které 
mají pornografický obsah. Slova „[zapřít] se“, jak jsou 
použita v Almovi 39:9, znamenají něco si odepřít.  
V době Josepha Smitha mělo však sloveso zapřít se více 
významů – například „zbavit se něčeho; něco odvolat. 
… Něco potlačit …; přestat.“ (Noah Webster’s First Edi-
tion of an American Dictionary of the English Language, 
facsimile ed. [1967].) Pokud uplatníme tyto definice 
na to, čemu Alma učil svého syna, porozumíme tomu, 
jak je důležité, abychom ze svého života odstranili 
veškeré známky nemorálnosti (včetně zdrojů pokušení 
pramenících z nemorálnosti, které můžeme ovlivnit), 
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abychom mohli „zděditi království Boží“. Jak si mohou 
mladí Svatí posledních dnů v dnešní době nakreslit 
tlustou čáru, co se sexuální čistoty týče, a vyhnout se 
tomu, aby šli za žádostmi očí svých?

Přečtěte si Almu 39:10. Jak může někomu snaha získat 
duchovní výživu – od rodičů, od církevních vedoucích, 
od sourozenců nebo od přátel, jimž důvěřujeme – po-
moci činit pokání?

Přečtěte si Almu 39:11–12 a přemítejte o těchto otázkách:

• Co se během procesu pokání musí změnit v srdci 
člověka, aby nebyl znovu sveden ďáblem ke spá-
chání hříchu?

• Jak může někomu to, že se bude varovat honby za 
marnými a pošetilými věcmi, pomoci činit pokání?

Přečtěte si Almu 39:13. Vzpomeňte si, že Alma řekl 
Koriantonovi, že když Zoramité viděli jeho chování, 
nechtěli uvěřit Almovým slovům. (Viz Alma 39:11.) 
Možná vám pomůže, když porozumíte tomu, že slova 
„[obracet se] k Pánu“ označují v písmech pokání. Po-
kání je „obrácení srdce a vůle k Bohu“. (Bible Dictio-
nary, heslo „Repentance“.)

• Co podle vás znamená činit pokání celou „myslí, 
mocí a silou“?

• Co musíme udělat jako součást svého pokání, když 
naše hříchy ovlivňují druhé?

• Proč je nezbytné vyhledat pomoc biskupa nebo 
presidenta odbočky, když je spáchán nějaký 
závažný hřích?

Z Almy 39:9–13 se dozvídáme: Pokání zahrnuje 
uvědomění si vlastních hříchů, jejich zanechání 
a obrácení se k Pánu celou svou myslí, mocí a silou.

Přemítejte o tom, co by podle vás Pán chtěl, abyste 
udělali pro to, abyste k Němu ve větší míře obrátili 
své srdce a vůli. Co můžete udělat dnes, abyste začali 
jednat podle těchto nabádání?

Bez Ježíše Krista a Jeho Usmíření by nebylo možné, 
abyste obdrželi odpuštění hříchů. Přečtěte si Almu 
39:15–16, 19 a zjistěte, jak Alma popsal poznání toho, 
že Ježíš Kristus přijde, aby odstranil hříchy světa.

 3. Do studijního deníku si napište, proč je pro Korian-
tona i pro vás příchod Ježíše Krista dobrou zprávou.

Mistrovství v písmu – Alma 39:9
Starší Richard G. Scott z Kvora Dvanácti apoštolů řekl 
o učení se veršů z písem nazpaměť toto:

„Když studujeme písma, přemítáme o nich, bádáme 
v nich a učíme se je zpaměti, je to, jako když si do 

zásuvek ukládáme přátele, hodnoty a pravdy, na které 
se můžeme kdykoli a kdekoli na světě obrátit.

Učení se veršům z písem nazpaměť může být zdro-
jem veliké moci. Naučit se zpaměti nějaký verš 
z písem je jako získat nového přítele. Je to, jako když 
najdeme někoho nového, kdo nám může pomoci 
v čase potřeby, kdo nám může poskytnout inspiraci 
a útěchu a být zdrojem motivace, když něco potře-
bujeme změnit.“ („Moc plynoucí z písem“, Liahona, 
listopad 2011, 6.)

 4. Snažte se naučit Almu 39:9 nazpaměť. Do studijního 
deníku si napište větu nebo dvě o tom, jak by vás to, že se 

tento verš naučíte nazpaměť, mohlo ochránit ve chvíli pokušení.

 5. Do studijního deníku si pod dnešní látku napište toto:

Prostudoval(a) jsem si Almu 39 a dokončil(a) jsem tuto 
lekci (datum).

Další otázky, úvahy a postřehy, o které bych se rád(a) podělil(a) 
se svým učitelem:

20. BLOK: 2. DEN

Alma 40–41
Úvod
Alma, jak je zaznamenáno v Almovi 40–41, učil svého 
syna Koriantona důležitým naukám týkajícím se života 
po smrti. Alma vysvětlil, že díky Usmíření Ježíše Krista 
budou vzkříšeni všichni lidé. Alma učil Koriantona také 
o duchovním světě, v němž v ráji, nebo ve vězení duchů 
čekají na vzkříšení mrtví, kteří jsou rozděleni podle 
toho, jaká rozhodnutí činili ve smrtelnosti. Korianton se 
od Almy dozvěděl, že plán znovuzřízení zahrnuje nejen 
fyzické vzkříšení, ale také duchovní vzkříšení, ve kterém 
obdržíme důsledky svých skutků a přání. Nakonec 
Alma zdůraznil klíčovou pravdu plánu znovuzřízení – 
že zlovolnost nikdy nemůže vést ke skutečnému štěstí.

Alma 40
Alma učí Koriantona o duchovním světě a o vzkříšení
Představte si, že některému z vašich přátel nedávno 
zemřel někdo blízký. Tento váš přítel ví, že jste věřící, 
a proto se na vás obrátil s těmito otázkami:

• Jak je možné, abychom znovu žili? Kdo bude vzkříšen?
• Kam odejdeme, až zemřeme, a jaké to tam je?
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• Co je to vzkříšení? Jaký je rozdíl mezi naším 
smrtelným tělem a vzkříšeným tělem? Co se stane, 
až budeme vzkříšeni?

Informace obsažené v Almovi 40 vám mohou pomoci 
nalézt odpovědi na tyto otázky. Tato kapitola obsahuje 
pokračování Almova učení určeného jeho synu Korian-
tonovi. Korianton si začal dělat obavy ohledně vzkří-
šení mrtvých.

 1. Přečtěte si všechny tři níže uvedené pasáže z písem. 
Vyberte si jednu nebo více pasáží a ve studijním deníku 

vysvětlete, jak to, čemu Alma učil, poskytuje odpověď na danou 
otázku. (Pokud budete mít na konci lekce čas, mohli byste se 
k pasážím vrátit a zjistit, čemu Alma učil v ostatních verších.)
a) Prostudujte si Almu 40:1–5. Jak je možné, abychom znovu 
žili? Kdo bude vzkříšen?
b) Prostudujte si Almu 40:6–7, 11–14. Kam odejdeme, až ze-
mřeme, a jaké to tam je? (Když Alma učil tomu, že duchové 
všech lidí jsou „dovedeni domů k tomu Bohu, který jim dal ži-
vot“ (Alma 40:11), učil nás, že po smrti, ale ještě před vzkříše-
ním, se náš duch navrátí do světa duchů, a ne do konečného cíle, 
kterého dosáhneme až po Božím soudu. Abyste porozuměli 
tomu, co měl Alma na mysli, když hovořil o zevní temnotě, mů-
žete nahlédnout do poznámek pod čarou ke 13. verši. Alma 
40:14 nám také pomáhá porozumět tomu, že tato zmínka 
o zevní temnotě odkazuje na stav duše před vzkříšením, který 
obvykle nazýváme vězením duchů, a ne na konečné či trvalé 
místo určené těm, kteří jsou zatraceni.)
c) Prostudujte si Almu 40:21–26. Co je to vzkříšení? Jaký je roz-
díl mezi naším smrtelným tělem a vzkříšeným tělem? Co se stane, 
až budeme vzkříšeni?

Když president George Q. Cannon z Prvního před-
sednictva hovořil o Almovi 40:11–12, vysvětlil, že Alma 
„nemá v úmyslu nám sdělit, že budeme okamžitě 
uvedeni do osobní přítomnosti Boha. Zjevně tato slova 
používá v užším smyslu.“ (Gospel Truth: Discourses 
and Writings of President George Q. Cannon, sel. Jerreld 
L. Newquist, 2 vols. [1957–1974], 1:73.)

Starší Neal A. Maxwell z Kvora Dvanácti apoštolů po-
psal část toho, co zažijeme po svém vzkříšení:

„V soudný den … bude panovat všezahrnující objekti-
vita. Budeme mít nejen, jak to nazývá Kniha Mormo-
nova, ‚jasnou vzpomínku‘ a ‚dokonalou vzpomínku‘ 
na své přestupky, ale bude nám předloženo a znovu-
zřízeno také to radostné. Budeme vědět vše ‚tak, jako 
víme nyní‘. (Alma 5:18; 11:43; viz také NaS 93:33.) 
Díky společné databázi uzříme ‚okem v oko‘. (Mosiáš 
12:22; 15:29.)

Mezi všemi těmi věcmi, které budou znovuzřízeny (viz 
Alma 40:23), bude i paměť, která bude nakonec obsa-
hovat i naše vzpomínky na předsmrtelný život. Před-
stavte si radost plynoucí z propojení mysli a srdce skrze 
důležité vzpomínky z prvního i druhého stavu.

Když milující Bůh usoudí, že je moudré, aby naše paměť 
byla plně znovuzřízena, dostaví se k nám nesmírná 
záplava pocitů! Tato osvěžující záplava informací dále 
posílí naši vděčnost za to, jak daleko sahá Boží trpělivost, 
a za milující laskavost Ježíšova dobrovolného Usmíření!“ 
(Lord Increase Our Faith [1994], 103.)

Vzkříšení je opětovné spojení ducha a těla, přičemž 
všechny věci jsou znovuzřízeny do své vlastní 
a dokonalé schránky. Po vzkříšení stane každý z nás 
v Boží přítomnosti, aby byl souzen. Přečtěte si Almu 
40:25–26 a vyhledejte Almův popis konečného stavu 
těch, kteří si v tomto životě zvolí spravedlivost, v porov-
nání s konečným stavem těch, kteří si zvolí zlovolnost. 
Zvažte, jak mohou tyto verše ovlivnit vaši touhu být 
před Bohem čistým.

Jak je zaznamenáno v Almovi 40:16–22, vzkříšení, 
o kterém mluvil Alma, bylo ve vztahu k pozemskému 
času. Ježíš Kristus byl prvním, kdo byl vzkříšen, a krátce 
poté následovalo vzkříšení spravedlivých, kteří žili 
a zemřeli od dob Adama až po dobu Kristova vzkříšení. 
(Viz Alma 40:16, 20; NaS 133:54–55.) Toto vzkříšení je 
tím, na něž Alma odkazuje jako na „první vzkříšení“.

Alma 41
Alma učí Koriantona o plánu znovuzřízení
Zatímco budete zvažovat pravdy, jimž učil Alma 
ohledně vzkříšení, duchovního světa a soudu, 
zamyslete se nad tím, jak by mohlo něčí skutky 
ovlivnit to, kdyby věřil tomuto:
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• Život po smrti neexistuje.
• Po smrti budeme učiněni dokonalými bez ohledu na 

to, zda jsme na zemi činili dobro, či páchali zlo.
• Při soudu budeme odměněni za dobré skutky 

a potrestáni za ty zlé.

V Almovi 41 se dozvídáme, že Korianton byl zmaten 
tím, čemu ohledně vzkříšení učili někteří lidé. V Al-
movi 41:1 byste si mohli označit slova „sešli … daleko 
z cesty“ a poté si tento verš přečíst a vyhledat, co 
způsobilo, že někteří lidé sešli z cesty. Tomuto verši 
možná porozumíte lépe, když budete vědět, že 
překroutit písma znamená zkreslit je nebo změnit 
jejich význam.

Jaký pojem se Alma chystal Koriantonovi objasnit?  
  
 

Znovuzřízení znamená znovu přivést něco zpátky. 
Alma si přál, aby Korianton porozuměl tomu, že to, co 
nazýval plánem znovuzřízení, má fyzickou i duchovní 
stránku. (Viz Alma 41:2.) Projděte si Almu 41:2–5 
a označte si, co nám bude po smrti znovuzřízeno fy-
zicky a co duchovně. 

Co je onou fyzickou stránkou plánu znovuzřízení, která 
je zmíněna v Almovi 41:2?   
 

Duchovní stránkou plánu znovuzřízení popsanou 
v Almovi 40:3–5 je toto: Podle svých skutků a přání 
ve smrtelnosti budeme znovuzřízeni buď ke štěstí, 
nebo k bědě.

 2. Představte si, že jste byli požádáni, abyste učili třídu 
Primárek o poselství uvedeném v Almovi 40:3–5. Do stu-

dijního deníku si napište, jak byste vysvětlili nauku duchovního 
znovuzřízení tak jednoduše, aby Almovu učení porozuměly i děti.

Přemítejte o tom, jak porozumění nauce znovuzřízení 
může a má ovlivňovat vaše skutky a přání.

Když porozumíme nauce znovuzřízení, přirozeně se 
začneme obávat důsledků, které přijdou skrze naše 
hříchy a špatná rozhodnutí. Existuje způsob, jakým mů-
žeme negativní důsledky svých špatných přání a skutků 
změnit? Alma poskytl Koriantonovi důvod k naději. 
Přečtěte si Almu 41:6–9 a vyhledejte, co můžeme udělat 
pro to, aby nám byla znovuzřízena dobrotivost a štěstí, 
i přesto, že jsme vážně zhřešili. V Almovi 41:6–7 byste si 
mohli označit slova a části textu, které ukazují, že jsme 
zodpovědni za to, co obdržíme při vzkříšení. Zamyslete 
se nad touto otázkou: V jakém smyslu jsme na základě 
těchto veršů svými vlastními soudci?

Jsou takoví, kteří si myslí, že se mohou navrátit 
k Bohu, aniž by přijali osobní zodpovědnost za své 
skutky. Často tvrdí, že jejich hříšná rozhodnutí jsou 
zábavná. Někdy dokonce ti, kteří páchají hřích, mo-
hou vypadat šťastně. Přečtěte si však Almu 41:10 a vy-
hledejte, čemu o zlovolnosti učil Alma. (Alma 41:10 je 
verš z mistrovství v písmu. Mohli byste si ho označit 
nějakým jednoznačným způsobem, abyste  
ho v budoucnu našli.)

 3. V Almovi 41:10 svědčí Alma svému synovi o tom, že 
„zlovolnost nikdy nebyla štěstím“. Ve studijním deníku 

vypracujte tyto úkoly:
a) Napište, proč je podle vás Almovo tvrzení pravdivé.
b) Uveďte příklad toho, jak se nás Satan může snažit přesvědčit, 
abychom uvěřili, že můžeme porušovat Boží přikázání, a přesto 
být šťastní.

Do písem si vedle Almy 41:10 můžete napsat tato 
slova presidenta Ezry Tafta Bensona: „Nemůžete 
dělat to, co je špatné, a cítit se dobře. To není možné!“ 
(„A Message to the Rising Generation“, Ensign, 
Nov. 1977, 30.)

Alma 41:11 vysvětluje, proč není možné, abychom 
byli skutečně šťastní, když činíme špatná rozhodnutí. 
Tomuto verši porozumíte lépe tehdy, když vyplníte níže 
uvedenou tabulku tak, že spárujete části textu vlevo 
s jejich významem vpravo. (Jakmile budete hotovi, po-
rovnejte své odpovědi s odpověďmi na konci této lekce.)
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Části textu z Almy 41:11, 
které popisují, jaké to je být 
ve „stavu přirozenosti“

Význam

 ___ 1. „V tělesném stavu“  A. Omezeni a obtíženi 
svými hříchy

 ___ 2. „Ve žluči hořkosti 
a v poutech nepravosti“

 B. Bez společenství 
Svatého Ducha

 ___ 3. „Na světě bez Boha“  C. Ovládáni vůlí těla

Nyní, když jste tyto pojmy definovali, si znovu přečtěte 
Almu 41:11 a vyhledejte, proč není možné být šťastný, 
když činíme špatná rozhodnutí. Někteří lidé, kteří si 
volí zlovolnost, si mohou myslet, že jsou v tomto oka-
mžiku šťastní, ale jejich rozhodnutí nakonec povedou 
k zármutku a neštěstí.

 4. Do studijního deníku si napište odpovědi na tyto 
otázky:

a) Proč je podle vás to, když jsme „ve stavu přirozenosti“ neboli 
v hříšném či „tělesném stavu“, v protikladu k povaze štěstí?
b) Můžete uvést nějaké příklady toho, proč se mladí lidé mohou 
ocitnout bez společenství Svatého Ducha, omezeni či obtíženi 
svými hříchy nebo ovládáni vůlí těla?

Přečtěte si Almu 41:12 a vyhledejte, na co se Alma zeptal 
Koriantona ohledně znovuzřízení. Nyní si přečtěte Almu 
41:13 a označte si Almovu odpověď na tuto otázku.

 5. Představte si, že mluvíte s nějakým přítelem, který 
chce být šťastný, ale rozhoduje se jednat způsobem, který 

je v rozporu s Pánovými přikázáními. Za pomoci nauky znovuzří-
zení, kterou jste dnes studovali, ve svém studijním deníku vysvět-
lete, proč tento přítel neprožívá štěstí a co musí udělat pro to, aby 
se stal skutečně šťastným.

Bumerang je nástroj, který byl původně používán 
k lovu. Díky svému tvaru se při správně prove-
deném hodu vrací k tomu, kdo ho 
hodil. Přečtěte si Almu 41:14–15 
a zjistěte, jak může bume-
rang symbolizovat 
pravdy, kterým se 
v těchto verších učíme. 
V 15. verši byste si mohli 
označit slovo „vysíláš“. 
Přemýšlejte o situaci, kdy jste 
vyslali dobrotivost, milosrden-
ství nebo laskavost a získali je zpět.

Jaký spravedlivý skutek byste rádi vy-
slali druhým nebo jaký spravedlivý postoj 
byste chtěli, aby u vás ostatní viděli, jež byste 
rádi získali od ostatních zpět? Jaký cíl byste si 

mohli dát, abyste „vyslali“ jeden z těchto postojů či 
skutků?   
 

Mistrovství v písmu – Alma 41:10
 6. Přečtěte si Almu 41:10 a do studijního deníku si na-
pište toto: Pokud zlovolnost nikdy nebyla štěstím, pak 

-------------------- vždy povede ke štěstí. Do mezery vepište slovo, 
které větu nejlépe doplní. Nyní vyjmenujte několik konkrétních 
spravedlivých skutků, které by se podle vás do mezery také hodily 
(například služba druhým). Napište své svědectví o tom, kdy jste 
byli svědkem toho, jak spravedlivé skutky vedou ke štěstí.

Je důležité porozumět tomu, že štěstí, které pochází ze 
spravedlivosti, nebývá zde ve smrtelnosti vždy okamžité, 
trvalé nebo nepřetržité. Pokoj a štěstí se však Pánovým 
způsobem a v Pánově čase vždy dostaví k těm, kteří žijí 
v souladu s Jeho učením a přikázáními.

 7. Do studijního deníku si pod dnešní látku napište toto:

Prostudoval(a) jsem si Almu 40–41 a dokončil(a) jsem tuto 
lekci (datum).

Další otázky, úvahy a postřehy, o které bych se rád(a) podělil(a) 
se svým učitelem:
Správné odpovědi k činnosti se spojováním levého 
a pravého sloupce: 1) c, 2) a, 3) b.

20. BLOK: 3. DEN

Alma 42
Úvod
Na závěr toho, co Alma radil svému ztrápenému synu 
Koriantonovi, vysvětlil, že Nebeský Otec poskytl těm, 
kteří hřeší, způsob, jak mohou získat milosrdenství. 
Učil svého syna o trestech, které zákon spravedlnosti 
vyžaduje za hřích. Poté svědčil o tom, že Ježíš Kristus 
uspokojí „požadavky spravedlnosti“ (Alma 42:15) tím, 
že bude trpět za všechny ty, kteří zhřešili a jsou ochotni 
činit pokání. Pán poskytuje kajícným (těm, kteří činí 
pokání) milosrdenství.

Alma 42:1–14
Alma učí Koriantona o zákonu spravedlnosti
Zavřete na chvíli oči a přemítejte o tom, jaké to asi 
bude, až nastane čas, abyste předstoupili k poslednímu 
soudu. Když se ohlédnete za svým životem, přejete si, 
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aby byl poslední soud spravedlivý? Proč byste si mohli 
přát, aby byl váš soud spravedlivý?

Nyní zvažte, co slovo spravedlivý znamená. Součástí 
definice slova spravedlivý je mimo jiné to, že dosta-
neme, co si zasloužíme; pojem spravedlivosti souvisí 
s výrazem spravedlnost, který se používá v písmech.

 1. Nakreslete si do studijního deníku jednoduché váhy, 
podobné těm, které vidíte zde. Poté si pod obrázek na-

pište slovo spravedlnost. Nechte si v deníku pod obrázkem místo 
na další popisky, které budete přidávat během lekce.

Abyste lépe porozuměli pojmu spravedlnost, přečtěte si 
tato slova staršího Dallina H. Oakse z Kvora Dvanácti 
apoštolů:

„Slovo spravedlnost má mnoho významů. 
Jedním z nich je rovnováha. Oblíbeným 
symbolem spravedlnosti bývají váhy v rov-
nováze. …

… Myšlenka spravedlnosti jako něčeho, 
co si člověk zaslouží, je základním před-

pokladem všech veršů z písem, které hovoří o tom, že 
lidé budou souzeni podle svých skutků.“ („Sins, Cri-
mes, and Atonement“ [proslov určený učitelům CVS 
v oblasti náboženství, 7. února 1992], 1.)

Almovu synu Koriantonovi dělala starosti spravedlivost 
posledního soudu. Přečtěte si Almu 42:1 a označte si, 
co mělo být podle Koriantona u posledního soudu 
spravedlivé a co nespravedlivé.

Pamatujte na to, že Korianton se dopustil různých 
hříchů, z nichž některé byly velmi vážné (viz Alma 
39:2–3); Korianton si tudíž možná přál nebo doufal, že 
potrestání těch, kteří zhřešili, by bylo nespravedlivé.

 2. Do studijního deníku si napište, proč by těm, kteří ne-
učinili pokání ze svých hříchů, mohlo dělat starosti, že 

u soudu obdrží to, „co si … zaslouží“.

V Almovi 42:2–11 Alma odpověděl na Koriantonovy 
obavy tím, že vysvětlil, že Adamův Pád přivodil fyzickou 

smrt (odloučení ducha od těla ve chvíli, kdy tělo zemře) 
a duchovní smrt (odloučení od Boha kvůli hříchu). 
Bylo tedy nezbytné, aby byl ustanoven plán, který by 
dostal lidstvo z jeho padlého stavu. Jinak by všichni 
lidé zůstali v hříšném stavu a byli by podle požadavků 
spravedlnosti navždy nešťastní.

Přečtěte si Almu 42:12 a vyhledejte, co způsobilo, že 
lidstvo vstoupilo do padlého stavu. Nyní si přečtěte 
Almu 42:14 a označte si, jaké následky požaduje spra-
vedlnost. Pod levou misku vah na obrázku, který jste si 
nakreslili do studijního deníku, si napište Přestoupení 
– neposlušnost nebo hřích a pod pravou misku si napište 
Trest – odříznutí z přítomnosti Boží.

 3. Přečtěte si Almu 42:18. Do studijního deníku si na-
pište odpovědi na tyto otázky:

a) Co podle vás znamená mít „výčitky svědomí“ (Alma 42:18)?
b) K jakým skutkům nás mohou výčitky svědomí vést?

Co podle Almova učení požaduje zákon spravedlnosti, 
když je člověk neposlušný? (Zákon spravedlnosti kvůli 
naší neposlušnosti požaduje, abychom pocítili výčitky 
a byli odříznuti z přítomnosti Boží.) Přemítejte chvíli 
o nějakém zážitku, kdy jste pocítili lítost, zármutek 
nebo oslabení vlivu Ducha Svatého v důsledku toho, 
že jste učinili něco špatného. Znásobte si tento pocit 
v duchu vším, co jste kdy učinili špatně, a poté si před-
stavte, že vám tento pocit zůstane navždy.

Přejete si, na základě toho, čemu učil Alma, aby byl po-
slední soud založen pouze na spravedlnosti? Přejete si 
dostat to, co si „zasloužíte“ za to, co jste učinili špatně?

Alma 42:15–31
Alma učí Koriantona o plánu milosrdenství
Jednou z božských vlastností Boha je to, že je spra-
vedlný. Požadavky spravedlnosti odsuzují všechny 
děti Nebeského Otce a žádnému z nás by nedovolily, 
abychom s Ním žili ve svém hříšném stavu. Zamyslete 
se nad touto otázkou: Existuje způsob, jakým bychom 
mohli dosáhnout toho, že požadavky spravedlnosti 
budou smazány nebo nebudou brány v úvahu?

Mnoho lidí by na tuto otázku mohlo odpovědět 
tvrzením, že když učiníme pokání, nebudeme muset 
vytrpět následky svých hříchů. Přestože je tato odpo-
věď nakonec správná, je důležité porozumět tomu, že 
smazat nebo odpustit následky by bylo nespravedlné, 
protože by nebyly naplněny požadavky spravedlnosti. 
Alma učil, že odpuštění trestu bez splnění požadavků 
spravedlnosti není možné. Přečtěte si Almu 42:25 
a vyhledejte, co by se stalo, kdyby Bůh prostě odstranil 
následky hříchu a nechal spravedlnost neuspokojenou.
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Přemítejte o níže uvedené otázce a poté si přečtěte Almu 
42:15 a vyhledejte na ni odpověď: Pokud od nás trest za 
naše hříchy nemůže být odňat, jak můžeme kdy získat 
klid svědomí a být znovuzřízeni do Boží přítomnosti?

Může být užitečné, 
když porozumíte tomu, 
že slova „[uspokojit] 
požadavky spravedlnosti“ 
znamenají naplnit tresty 
požadované spravedlností 
neboli za ně zaplatit.

V Almovi 42:15 se dozví-
dáme: Usmíření Ježíše 
Krista uspokojilo po-
žadavky spravedlnosti, 
aby těm, kteří činí 
pokání, mohlo být na-
bídnuto milosrdenství. 
Obrázek vah, který jste si 
nakreslili do studijního 
deníku, dokončete tím, 

že pod slova „Trest …“ napíšete Uspokojen skrze milosr-
denství – Usmíření Ježíše Krista.

 4. Představte si, že máte přítele, který zápolí pod břeme-
nem svého hříchu. Do studijního deníku si napište, jak by-

ste svému příteli vysvětlili, že Usmíření Ježíše Krista umožňuje, 
aby každému z nás bylo poskytnuto milosrdenství.

Zamyslete se nad tím, co vám přináší poznání, že 
Spasitel za vás ochotně vytrpěl tresty, které požaduje 
spravedlnost, aby vám mohlo být poskytnuto milosr-
denství.

Přečtěte si Almu 42:22–24 a označte si, co od nás Ježíš 
Kristus požaduje, aby nám mohlo být poskytnuto 
milosrdenství. Slova „opravdu kajícný“ ve verši 24 
znamenají činící upřímné pokání. Na základě toho, 
co jste se dočetli, doplňte tuto zásadu: Pokud činíme 
pokání, obdržíme -------------------- skrze Usmíření 
Ježíše Krista.

President Boyd K. Packer, president Kvora Dvanácti 
apoštolů, mluvil o Ježíši Kristu jako o prostředníkovi. 
Prostředník je ten, kdo stojí mezi dvěma stranami, aby 
jim pomohl vyřešit konflikt. Při četbě jeho slov přemýš-
lejte o tom, proč potřebujeme Spasitele k tomu, aby 
hříšníkovi mohlo být poskytnuto milosrdenství:

„A podle věčného zákona nemůžeme 
získat milosrdenství, leda by se našel 
někdo, kdo by byl ochoten i schopen náš 
dluh převzít, zaplatit cenu a určit pod-
mínky našeho vykoupení.

Pokud není prostředník, pokud nemáme přítele, musí 
na nás nutně padnout plná váha nezmírněné, nesou-
citné a nemilosrdné spravedlnosti. Bude od nás vyža-
dována plná náhrada za každý přestupek, jakkoli malý 
nebo jakkoli závažný, až do posledního groše.

Vězte ale toto: pravda, slavná pravda, prohlašuje, že 
takový Prostředník existuje. …

Jeho prostřednictvím může každý z nás obdržet milo-
srdenství, aniž by byl porušen věčný zákon spravedl-
nosti. …

Milosrdenství neobdržíme automaticky. Obdržíme ho 
skrze smlouvu s Ním. Obdržíme ho za Jeho velkorysých 
podmínek.“ („The Mediator“, Ensign, May 1977, 55–56.)

Když byl Alma u konce s výukou Koriantona, shrnul 
vše, čemu se svého syna snažil naučit. Přečtěte si 
Almu 42:26–31 a označte si, co si Alma přál od Kori-
antona, když Korianton začal rozumět naukám a zá-
sadám, kterým ho Alma v této kapitole učil. Všimněte 
si, že Alma si od Koriantona přál, aby neomlouval své 
hříchy, ale spíše umožnil naukám a zásadám týkají-
cím se spravedlnosti, milosrdenství a Usmíření, aby 
plně ovládly jeho srdce. (Viz Alma 42:30.) Jak můžete 
těmto naukám a zásadám umožnit, aby plně ovládly 
vaše srdce?

 5. Do studijního deníku si napište, co vás napadá v sou-
vislosti s touto otázkou: Kdybyste mohli osobně vyjádřit 

Spasiteli vděčnost za oběť, kterou za vás přinesl, co byste Mu ře-
kli?

Je důležité, abychom věděli, že Korianton učinil pokání 
a nakonec měl velký vliv na růst Církve. (Viz Alma 49:30.)

 6. Do studijního deníku si pod dnešní látku napište toto:

Prostudoval(a) jsem si Almu 42 a dokončil(a) jsem tuto 
lekci (datum).

Další otázky, úvahy a postřehy, o které bych se rád(a) podělil(a) 
se svým učitelem:

Když při studiu písem přemí-
táte o otázkách, vyžaduje to 
od vás, abyste přemýšleli, což 
podněcuje vaši touhu vyhle-
dávat v písmech odpovědi. Při 
studiu písem byste si mohli 
psát vlastní otázky, o kterých 
můžete přemítat. Přemítání 
o verších z písem posílí vaši 
schopnost porozumět zása-
dám a pravdám a uplatňovat 
je ve vlastním životě.

Přemítání o otázce
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20. BLOK: 4. DEN

Alma 43–44
Úvod
V Almovi 43–44 začal psát Mormon o válkách mezi 
Lamanity a Nefity. Zatímco Alma a jeho synové pokra-
čovali ve službě lidu, Zoramité se připojili k lamanit-
skému vojsku, aby zaútočili na Nefity. Velitel Moroni 
prokázal při obraně Nefitů před lamanitským vojskem 
víru a moudrost. Příprava a víra v Ježíše Krista dala 
vojsku Nefitů v bitvě převahu, přestože stálo proti pře-
sile. Když Lamanité viděli, že budou poraženi, uzavřeli 
mírovou smlouvu a odešli na čas ze země.

Alma 43
Příprava a strategie velitele Moroniho pomohly zmařit 
záměry lamanitského vojska

 1. Do studijního deníku si napište několik svých plánů, 
cílů a přání do budoucna. Mohli byste zahrnout i du-

chovní cíle a přání, jako jsou misie, chrámový sňatek nebo rodina.

Až budete se seznamem hotovi, rozhodněte, kterých 
přání a cílů by podle vás Satan nechtěl, abyste dosáhli. 
Při studiu Almy 43–44 vyhledejte zásady, které vám 
pomohou dosáhnout spravedlivých cílů i přes snahy 
protivníka zabránit vám v úspěchu.

V Almovi 43:1–4 se dozvídáme, že navzdory Almovu 
úsilí přivést Zoramity zpět do Církve se mnozí z nich 
přidali k Lamanitům, kteří se připravovali zaútočit 
na Nefity. Přečtěte si Almu 43:5–8 a vyhledejte plány 
lamanitského vůdce Zerahemny. Zerahemnovy záměry 
byste si v průběhu vyhledávání mohli označovat. 
Přemítejte o tom, jak se Zerahemnovy plány či přání 
ohledně Nefitů mohou podobat plánům, které by pro 
vás mohl mít Satan.

Poté si přečtěte Almu 43:9–11 a vyhledejte plány či 
přání Nefitů. Nyní se zamyslete nad tím, jak se tato 
přání mohou podobat vašim spravedlivým přáním.

Velitel Moroni, hlavní velitel nefitských vojsk, připra-
vil svůj lid na to, aby bránil svou zemi a své rodiny 
před zlými záměry Zerahemny. Přečtěte si Almu 
43:16–19 a vyhledejte, jaké přípravy velitel Moroni 
a Nefité podnikli.

 2. Do studijního deníku si nakreslete dvě věci, které dal 
Moroni svým mužům, aby je připravil na válku.

Nyní si přečtěte Almu 43:20–22, abyste zjistili, jak na 
přípravy Nefitů reagovali Lamanité. Přemítejte o tom, 

proč Lamanité upustili od útoku, přestože měli nad 
Nefity početní převahu.

Při studiu Knihy Mormonovy můžeme záznamy 
o fyzických bitvách přirovnávat k duchovním bitvám, 
kterým čelíme dnes.

 3. Do studijního deníku si napište odpověď na tuto 
otázku: Čemu se můžete z Moroniových příprav na válku 

naučit o tom, jak se bránit Satanovým útokům a pokušením?

Poté, co Lamanité ustoupili, Moroni nevěděl, kde ne-
přítel zaútočí příště. Kdybyste byli na Moroniho místě, 
co byste mohli udělat, abyste se pokusili připravit na 
další útok?   
 

Přečtěte si Almu 43:23–24, abyste zjistili, co udělal 
Moroni.

Z Moroniova příkladu se dozvídáme toto: Pokud 
budeme vyhledávat a následovat prorocké rady, 
budeme lépe připraveni bránit se protivníkovi. 
Tak jako byl prorok Alma schopen říci Moronimu, jak 
se mají Nefité bránit před nepřáteli, nás v dnešní době 
Pánovi proroci učí, jak se máme bránit duchovním 
útokům protivníka.
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 4. Do studijního deníku si několika větami napište,  
jaká prorocká rada byla dána v posledních dnech, která 

vám pomáhá bránit se Satanovým plánům a pokušením, pokud 
se jí řídíte.

Jak je zaznamenáno v Almovi 43:25–43, Moroni jednal 
podle pokynů, které obdržel od proroka, tím, že vojsko 
rozdělil a ukryl ho podél cesty, po které přicházeli La-
manité. Když se Lamanité přiblížili, polovina nefitského 
vojska zaútočila a zahnala je k řece Sidon. Poté, co 
Lamanité řeku překročili, zaútočila druhá polovina ne-
fitského vojska. Když Lamanité viděli, že jsou obklíčeni, 
bojovali tak zuřivě, že Nefité začali ochabovat.

Při studiu zbývajících veršů 43. kapitoly Almy se 
můžete naučit zásadám, které vedou k dosažení 
spravedlivých cílů a přání. Přečtěte si Almu 43:43–54 
a porovnejte zdroj síly Lamanitů se zdrojem síly Nefitů.

Přemítejte o tom, jak bylo to, za co bojovali Nefité, lepší 
než to, za co bojovali Lamanité. Když přirovnáme Mo-
roniho a jeho věrné vojsko k našim válkám s protivní-
kem, zjistíme, že když se modlíme o pomoc ve snaze 
dosáhnout spravedlivých záměrů a přání, Bůh nám 
jich pomůže dosáhnout.

 5. Do studijního deníku si napište o nějakém zážitku, 
kdy vám Pán pomohl s uskutečňováním vašich spravedli-

vých cílů.

Alma 44
Poté, co Nefité zvítězili, velitel Moroni přikazuje Lamanitům, 
aby uzavřeli mírovou smlouvu
Vzpomeňte si, že když velitel Moroni v Almovi 43 viděl, 
jak byli Lamanité obklíčení a vyděšení, přikázal svým 
mužům, aby přestali bojovat. Přečtěte si Moroniova 
slova v Almovi 44:1–6 a vyhledejte, komu Moroni při-
psal vítězství Nefitů.

 6. Na základě Moroniova svědectví z Almy 44:4–6 si do 
studijního deníku napište pravdu, která by vám mohla po-

moci čelit duchovním bitvám.

President Boyd K. Packer z Kvora Dvanácti apoštolů 
mladým lidem slíbil, že když zůstanou věrní, bude je 
Pán ochraňovat. Až budete číst jeho slova, zvýrazněte si 
ty části, které vám přinášejí útěchu a o nichž se domní-
váte, že se vás nějak týkají.

„Dnešní mládež vyrůstá na nepřátelském 
území, na němž měřítka mravnosti upadají. 
Ale jako služebník Páně vám slibuji, že 
budete ochráněni a zaštítěni před útoky 
protivníka, pokud budete dbát nabádání, 
která přicházejí od Svatého Ducha.

Oblékejte se slušně, mluvte uctivě, poslouchejte 
povznášející hudbu. Vyhýbejte se nemravnostem 
a praktikám, které vás osobně ponižují. Chopte se 
života a přikažte si, že budete stateční. Velmi na vás 
spoléháme, a proto budete nesmírně požehnáni. Nikdy 
nejste daleko z dohledu milujícího Nebeského Otce.“ 
(„Rady mládeži“, Liahona, listopad 2011, 18.)

V Almovi 44:7–10 Zerahemna prohlásil, že nevěří, že 
zdrojem síly Nefitů je Bůh. Souhlasil, aby Lamanité 
vydali své zbraně, ale odmítl uzavřít mírovou smlouvu. 
Přečtěte si Moroniovu odpověď v Almovi 44:11. 
Přemýšlejte o tom, proč podle vás bylo pro Moroniho 
důležité, aby Lamanité uzavřeli mírovou smlouvu.

Zatímco mnozí Lamanité mírovou smlouvu uzavřeli, 
Zerahemna shromáždil své zbývající muže, aby dál 
bojovali s Moroniovým vojskem. Když Nefité Lamanity 
napadli a začali je pobíjet, Zerahemna viděl, že zničení 
jeho vojska je neodvratné, a slíbil, že mírovou smlouvu 
uzavře. (Viz Alma 44:12–20.)

 7. Do studijního deníku si napište, jak budete některé ze 
zásad a pravd, kterým jste se v této lekci naučili, používat 
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k tomu, abyste se ubránili pokušením a útokům protivníka a aby-
ste dosáhli svých spravedlivých přání a cílů.

 8. Do studijního deníku si pod dnešní látku napište toto:

Prostudoval(a) jsem si Almu 43–44 a dokončil(a) jsem tuto 
lekci (datum).

Další otázky, úvahy a postřehy, o které bych se rád(a) podělil(a) 
se svým učitelem:

21. BLOK: 1. DEN

Alma 45–49
Úvod
Poté, co Alma předal poslední pokyny svému synu 
Helamanovi, opustil lid Nefi a již nikdy o něm nikdo 
neslyšel. Během následujících období, která byla pro 
Nefity obtížná, se Helaman a velitel Moroni stali jejich 
duchovními vedoucími a vojevůdci. Vůdce Lamanitů, 
Amalikiáš, sobecky naplňoval svá nespravedlivá přání 
za použití taktik, které se podobaly taktikám ďábla. 
Velitel Moroni svůj lid připravil na to, aby byl v těchto 
nebezpečných časech věrný Bohu.

Alma 45
Helaman věří slovům svého otce Almy a zahajuje svou službu
Vzpomeňte si na nějaký pohovor, který jste měli s jed-
ním z rodičů nebo s vedoucím kněžství. Přemýšlejte 
o tom, jaké typy otázek vám pokládal. Než Alma opustil 
zemi, položil Helamanovi tři důležité otázky. Přečtěte 
si Almu 45:2–7 a tyto otázky vyhledejte a označte si je. 
(Slova, na která Alma odkazoval ve 2. verši, se nacházejí 
v Almovi 37:1.) Přemýšlejte o tom, jak byste odpověděli 
na tyto Almovy otázky: Věříte v písma? Věříte v Ježíše 
Krista? Budete dodržovat přikázání?

Poté, co Helaman vydal svědectví, s ním Alma mlu-
vil o budoucnosti Nefitů. Prorokoval o jejich zničení 
a o zničení kteréhokoli jiného lidu, který by v této vy-
volené zemi uzrál ve zkaženosti. Přečtěte si Almu 45:16 
a zamyslete se nad následující pravdou z tohoto verše: 
Pán nemůže pohlížet na hřích se sebemenší mírou 
shovívavosti.

Abyste této zásadě lépe porozuměli, pamatujte na to, 
že Spasitel skrze své Usmíření zaplatil cenu za všechny 
naše hříchy, pokud budeme činit pokání a usilovat 
o Jeho odpuštění. Bůh nemůže tolerovat hřích v jakékoli 
míře. Ale protože byl Spasitel ochoten za nás trpět, my 
za své hříchy již trpět nemusíme, pokud činíme pokání.

Přečtěte si Nauku a smlouvy 1:31–33. Tyto verše si mů-
žete zapsat jako křížový odkaz vedle Almy 45:16.

 1. Do studijního deníku si napište odpověď na tuto 
otázku: Jaké pocity chováte ke Spasiteli, když pomyslíte 

na Jeho ochotu zaplatit cenu za vaše hříchy?

Jak je zaznamenáno v Almovi 45:20–24, Helaman 
zahájil svou službu jako prorok Páně a vedoucí Církve. 
On a další vedoucí Církve ustanovili kněze a učitele ve 
všech shromážděních, avšak lidé kvůli svárům a ros-
toucí pýše odmítli svým vedoucím naslouchat.

Alma 46
Velitel Moroni shromažďuje spravedlivé, aby bránili svá 
práva a své náboženství
Jak je zaznamenáno v Almovi 46:1–7, někteří lidé, kteří 
byli na Helamana a jeho bratří rozzlobení, se rozhodli 
opustit Církev a následovat zlovolného muže Amaliki-
áše, který si přál být králem. Přečtěte si Almu 46:8–10 
a vyhledejte, jaká ponaučení Mormon chtěl, abychom 
z těchto nebezpečných situací získali.

Aby Moroni, který byl hlavním velitelem nefitských 
vojsk, pomohl bránit svobodu svého lidu, roztrhl svůj 
plášť a jeden kus použil na zhotovení zástavy svobody, 
pomocí které shromažďoval lid k obraně svobody.

Přečtěte si Almu 46:12–13 a označte si, co Moroni na 
zástavu svobody napsal. Vyhledejte, jak se připravoval, 
aby zástavu svobody lidem představil. Přemítejte o tom, 
čemu vás tyto verše učí o Moroniově povaze. Přečtěte 
si také Almu 48:11–13, 17–18, abyste povaze velitele 
Moroniho porozuměli ještě lépe. Mohli byste si označit 
ty Moroniovy vlastnosti, které byste si v životě rádi ve 
větší míře osvojili.

 2. Do studijního deníku si napište o jedné nebo více Mo-
roniových vlastnostech z Almy 46:12–13 a z Almy 48:11–

13, 17–18. Vysvětlete, proč byste si zrovna tyto vlastnosti přáli 
mít a jak můžete usilovat o to, abyste si je osvojili.
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Přečtěte si Almu 46:18–22 a vyhledejte, jak lidé zarea-
govali na Moroniovu výzvu, aby bojovali za svobodu. 
Smlouva popsaná ve 20. verši představuje zvláštní slib, 
který tato skupina Nefitů dala Bohu.

Proč si Moroni podle Almy 46:20 přál, aby Nefité uzav-
řeli smlouvu s Bohem, že budou bránit svá práva a své 
náboženství?   
 

Jak je zaznamenáno v Almovi 46:28–37, Nefité, kteří  
se připojili k veliteli Moronimu, zajali Amalikiášovo 
vojsko. Amalikiáš však s několika dalšími unikl a při-
pojil se k Lamanitům. Mnozí Amalikiášovi přívrženci, 
kteří byli zajati, uzavřeli smlouvu, že budou podpo-
rovat svobodu. Ti, kteří tak neučinili, byli usmrceni. 
Ze zkušenosti Nefitů se můžeme naučit této zásadě: 
Když budeme stateční v dodržování přikázání, 
tak jako velitel Moroni, Bůh nás bude posilovat 
a bude nám žehnat.

Po bitvě velitel Moroni nechal vztyčit zástavu svobody 
na každou nefitskou věž jako „korouhev“ neboli připo-
mínku toho, za co se zavázali bojovat a co se zavázali 
bránit. (Viz Alma 46:36.)

V brožurce Pro posílení mládeže První předsednictvo 
píše: „Naši milovaní mladí muži a mladé ženy, máme 
ve vás velkou důvěru. Jste milovaní synové a dcery 
Boží a Bůh na vás pamatuje. Přišli jste na zemi v době 
velikých příležitostí, a také velikých problémů. Měřítka 
v této brožurce vám pomohou s důležitými rozhod-
nutími, která činíte nyní a která ještě učiníte v bu-
doucnosti. Slibujeme vám, že pokud budete dodržovat 
smlouvy, které jste uzavřeli, a tato měřítka, budete 
požehnáni společenstvím Ducha Svatého, vaše víra 
a svědectví porostou a budou silnější a vy se budete 
těšit z rostoucího štěstí.“ ([2011], ii.)

 3. Použijte to, čemu jste se naučili z poselství Prvního 
předsednictva, k tomu, abyste si do studijního deníku na-

psali odpověď na tyto otázky:
a) Jaká zaslíbení vám byla dána, pokud budete dodržovat mě-
řítka z brožurky Pro posílení mládeže a smlouvy evangelia, které 
jste uzavřeli?
b) Podívejte se v brožurce Pro posílení mládeže na stranu s ob-
sahem a vyberte si z něj jedno měřítko. Jak dodržování tohoto 
měřítka požehnalo váš život nebo jak může požehnat váš život 
v budoucnu?

Alma 47
Amalikiáš se skrze zradu a klam stává králem Lamanitů
Co byste dělali, kdybyste byli ve válce a někdo by vám 
dal knihu, která by odhalovala, co nepřítel zamýšlí 
udělat, aby zničil vás a vaši rodinu? Alma 47 nám 
může poskytnout jistý náhled do plánů našeho nepří-
tele, ďábla.

Alma 47 zaznamenává mnohé klamy, které Amalikiáš 
použil k tomu, aby se stal králem Lamanitů a mohl 
Lamanity vést do války proti Nefitům. Jeho největším 
přáním bylo uvést všechny Nefity do zajetí a stát se 
jejich králem.

Amalikiáš a jeho přívrženci šli nejprve do země Nefi, 
kde žili Lamanité. Král Lamanitů si přál vyjít do bitvy 
proti Nefitům, ale mnozí z jeho lidu se báli. Král proto 
požádal Amalikiáše, aby bázlivé Lamanity přiměl zapojit 
se do bitvy. Amalikiáš pochodoval k útočišti v horách, 
kam tito lidé uprchli, ale neudělal to proto, aby pomohl 
králi. Přál si stát se vůdcem těchto bázlivých Lamanitů 
tím, že jejich vůdce Lehontiho podvede, aby ze svého 
útočiště v horách sestoupil dolů. Amalikiáš měl v úmyslu 
Lehontiho poté, co sestoupí dolů, usmrtit jedem.

Prostudujte si Almu 47:10–12. Kolikrát Amalikiáš 
pokoušel Lehontiho, aby opustil své bezpečné místo? 
Přečtěte si také Almu 47:17–19. Jak Amalikiáš usmrtil 
Lehontiho poté, co Lehonti sestoupil z hor dolů?
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Starší Robert D. Hales z Kvora Dvanácti 
apoštolů učil, že lidé v dnešní době se 
mohou snažit zničit naši víru a svědectví 
tím, že nás budou pokoušet, abychom 
opustili místa duchovního bezpečí 
a vstoupili na území ďábla: „V Knize 

Mormonově čteme o Lehontim a jeho mužích, kteří 
tábořili na hoře. Zrádný Amalikiáš naléhal na Lehon-
tiho, aby ‚sešel dolů‘ a setkal se s ním v údolí. Ale když 
Lehonti opustil své vyvýšené místo, dostával ‚po 
troškách‘ jed, až zemřel a jeho vojsko padlo do rukou 
Amalikiášových. (Viz Alma 47.) Někteří lidé nás 
hádkami a obviňováním svádějí k tomu, abychom 
opustili vyvýšené místo. Vyvýšené místo je tam, kde je 
světlo. … Toto je bezpečné místo. Je pravdivé a je tam, 
kde je poznání.“ („Odvaha křesťanů – cena učednic-
tví“, Liahona, listopad 2008, 74.)

 4. Do studijního deníku si napište odpovědi na tyto 
otázky:

a) Jak například Satan usiluje o to, aby nás dostal „dolů“ z du-
chovního vyvýšeného místa?
b) Snaží se podle vás Satan svádět mladé lidi k tomu, aby „po 
troškách“ snižovali svá měřítka? Jak se o to například snaží?
c) Co konkrétního můžete dělat pro to, abyste zůstali na du-
chovním vyvýšeném místě? Na jakém měřítku evangelia potřebu-
jete pracovat, abyste ho „po troškách“ nesnižovali?

Satan se snaží nás zničit a po troškách nás svádí 
k tomu, abychom snížili svá měřítka, tak jak to 
učinil s Amalikiášem.

Alma 48–49
Velitel Moroni inspiruje Nefity k tomu, aby se opevňovali 
duchovně i fyzicky
Zatímco Amalikiáš usiloval o získání moci nad Lama-
nity a Nefity „podvodem a lstí“ (Alma 48:7), Moroni 
jednal velmi odlišně. Přečtěte si Almu 48:7–10 a vyhle-
dejte, co Moroni učinil, když se dozvěděl, že Amalikiáš 
brzy povede vojska Lamanitů proti Nefitům. Mohli 
byste si označit tyto myšlenky: 1) Připravil lid na to, 
aby byl v obtížném období věrný Bohu. (Viz 7. verš.) 
2) Pomohl lid posílit v oblastech, ve kterých byl slabý. 
(Viz 8.–9. verš.) 3) Připravil lid, aby podporoval a bránil 
věc křesťanů neboli Církev. (Viz 10. verš.)

Tak jako Moroni pomáhal svému lidu připravit se na 
obtížné časy a přečkat je, dávají nám vedoucí Církve 
i v dnešní době rady, aby nám pomohli připravit se na 
obtížná období. Tuto pravdu byste si mohli napsat do 
písem vedle Almy 48:7–10: Když budeme následovat 
rady Pánových služebníků, opevníme se tím před 
pokušením.

Lamanité zpočátku plánovali zaútočit na město 
Ammonia a poté na město Noé, což byla slabá nefit-
ská města. Přečtěte si Almu 49:4–5, abyste zjistili, jak 
Lamanité zareagovali, když uviděli přípravy Nefitů 
ve městě Ammonia. Lamanité se rozhodli, že na toto 
město nezaútočí, protože bylo na útok velmi dobře 
připravené. Přečtěte si Almu 49:12–14, abyste zjistili, 
jak Lamanité zareagovali, když se pokusili zaútočit na 
město Noé.

 5. Věnujte několik minut tomu, že si projdete několik 
proslovů z poslední generální konference (v Liahoně). Do 

studijního deníku si napište shrnutí rad pocházejících od jednoho 
nebo více řečníků. Jak vám tyto rady mohou pomoci v obtížném 
období života? Jak můžete tyto rady v životě uplatňovat?

 6. Do studijního deníku si pod dnešní látku napište toto:

Prostudoval(a) jsem si Almu 45–49 a dokončil(a) jsem tuto 
lekci (datum).

Další otázky, úvahy a postřehy, o které bych se rád(a) podělil(a) 
se svým učitelem:

21. BLOK: 2. DEN

Alma 50–52; 54–55
Úvod
Velitel Moroni nadále pomáhal svému lidu bránit 
se tím, že opevňovali svá města. Nefité Lamani-
tům úspěšně odolávali, dokud je nezačaly oslabovat 
vzpoura a zlovolnost. Přestože se Moroni snažil lid 
sjednocovat a bránit, Nefité přišli o mnohá města kvůli 
svárům, které mezi sebou měli. Moroni, Teankum 
a Lehi nakonec dobyli zpět město Mulek a porazili 
jedno z největších lamanitských vojsk. Ammoron, 
zlovolný vůdce Lamanitů, se pokusil vyjednat výměnu 
zajatců, ale Moroni osvobodil nefitské zajatce bez krve-
prolití. Moroni stál pevně a na kompromisy Ammorona 
a jeho přívrženců nepřistoupil.

Alma 50–51
Když jsou Nefité poslušni Pána a sjednoceni mezi sebou, 
jsou posíleni a daří se jim
Vzpomeňte si na období svého života, kdy se vám 
nedařilo překonat nějakou výzvu, jako například po-
kušení, zdravotní problém, potíže ve škole nebo potíže 
v přátelských či rodinných vztazích. Přáli jste si tehdy, 
abyste měli větší duchovní sílu?
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President Henry B. Eyring z Prvního 
předsednictva řekl: „Zatímco síly [hříchu] 
kolem nás nabývají na intenzitě, jakákoli 
duchovní síla, která kdysi bývala dosta-
čující, již stačit nebude. A ať už jsme 
kdysi měli jakoukoli představu o tom, do 

jaké míry může narůstat duchovní síla, nyní budeme 
mít k dispozici růst větší. Potřeba duchovního růstu 
i příležitost jej získat budou vzrůstat rychlostí, kterou 
na vlastní nebezpečí podceňujeme.“ („Always“, 
Ensign, Oct. 1999, 9.)

Přípravy na bitvu, které Nefité vykonali, nás mohou 
naučit této pravdě: Jsme-li duchovně připraveni, 
dokážeme překonat životní výzvy.

Projděte si Almu 50:1–6. Co udělali Nefité pro to, aby 
kolem svých měst postavili opevnění? Přečtěte si Almu 
50:7. Co dalšího Nefité učinili, aby se připravili na bitvu?

Nefité budovali opevnění, která je v období velikých 
obtíží posilovala. Jejich příklad můžeme následovat 
tím, že svou duchovní sílu zvýšíme nyní, aby nám 
byla k dispozici, až ji budeme potřebovat v obtížném 
období. Duchovní síla se dá nejúčinněji zvyšovat skrze 
důsledné, každodenní úsilí. Duchovně silnými se sta-
neme díky činnostem, jako jsou například pravidelné 
studium písem, modlitba, účast na církevních shromáž-
děních, plnění svých povolání, vyjadřování vděčnosti 
Bohu, služba druhým, naslouchání radám vedoucích 
Církve a řízení se jimi.

 1. Ve studijním deníku dokončete tyto věty:
a) Svou duchovní sílu mohu zvyšovat tím, že (vyjmenujte, 

co můžete například dělat).
b) Budu důslednější v (vyberte jednu z právě napsaných polo-
žek), -------------------- čímž budu každý den zvyšovat svou du-
chovní sílu.

Přečtěte si Almu 50:19–23 a vyhledejte, jak Pán 
požehnal Nefitům, kteří Mu byli věrní i přes obtížné 
okolnosti své doby. Vedle těchto veršů byste si mohli 
napsat tuto zásadu: Věrnost Bohu přináší štěstí, 
a to i uprostřed nepokojů. V Almovi 50:21 vyhle-
dejte, co podle Mormona způsobilo, že Nefité o tato 
požehnání přišli.

V době, kdy velitel Moroni vedl Nefity ve válce proti 
Lamanitům, se hlavním soudcem Nefitů stal Pahoran. 
Byl to spravedlivý muž, který pracoval na tom, aby v zemi 
nastolil pokoj a mír. Jedna skupina Nefitů si však přála 
změnit nefitské zákony tak, aby jim vládl král, a ne sy-
stém soudců. Tato záležitost se stala předmětem hlaso-
vání a lid odhlasoval zachování systému soudců. „Lidé 
královi“ však hlas lidu podpořit nechtěli a odmítli bojovat 
spolu s ostatními Nefity, když Lamanité vyšli do války. 
Moroni musel proti lidem královým vést svá vojska, aby 

je přinutil připojit se k Nefitům. To Nefity velmi oslabilo 
v boji proti Lamanitům. (Viz Alma 51:1–21.)

Přečtěte si Almu 51:22–27 a vyhledejte důkaz toho, 
že Lamanité byli schopni získat nad Nefity moc kvůli 
svárům s lidmi královými. Přemýšlejte o této zásadě: 
Nejednotnost a sváry ničí pokoj a mír.

 2. Přečtěte si Almu 50:39–40 a Almu 51:22 a po-
všimněte si, jak pilně Pahoran a velitel Moroni usilovali 

o zjednání pokoje a míru mezi lidem. Vzpomeňte si na nějaké 
období svého života, kdy jste byli svědky svárů mezi přáteli, 
členy rodiny, známými ze školy nebo jinými lidmi. Zamyslete se 
také nad tím, jaké vlastnosti má ten, kdo usiluje o zjednání po-
koje a míru. Do studijního deníku si napište, jaké vlastnosti  
by mohl mít mírotvorce.

Alma 52
Moroni a Teankum společně pracují na tom, aby porazili 
Lamanity
Jak je zaznamenáno v Almovi 51:33–34, Amalikiáše 
zabil Teankum, jeden z nejvýznamnějších nefitských 
vojevůdců. Po Amalikiášově smrti převzal velení nad 
lamanitským vojskem jeho bratr Ammoron. Moroni 
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Teankuma požádal, aby dle možností nadále opevňoval 
a chránil severní část země Hojnosti a získal zpět jaká-
koli nefitská města, která byla obsazena Lamanity. (Viz 
Alma 52:1–10.) Přečtěte si Almu 52:15–17 a vyhledejte, 
proč se Teankum rozhodl nezaútočit na město Mulek.

Teankum věděl, že porazit nepřítele, který je ve své 
pevnosti, by bylo obtížné. Z této zkušenosti se můžeme 
naučit této zásadě: Vyhýbáme-li se pevnostem protiv-
níka, dokážeme lépe unikat a odolávat pokušením.

 3. Jaká místa by například mohla být považována za 
pevnosti protivníka? (Jsou to místa nebo situace, ve kte-

rých vás může ovlivňovat hřích, pokud se do nich dostanete – na-
příklad oslava, na které lidé pijí alkohol nebo sledují nevhodný 
film.) Několik takových míst si napište do studijního deníku. Také 
si napište, proč byste se podle vás měli těmto místům vyhýbat.

Toto období bylo pro Nefity obtížné, protože Lama-
nité dobyli mnoho nefitských měst, zatímco Nefité 
bojovali s lidmi královými. Lamanité tato města po-
užívali jako pevnosti, a proto bylo pro Nefity obtížné 
dobýt je zpět. Moroni vytvořil plán, jak Lamanity 
dostat ven z města Mulek, aby Nefité mohli město 
získat zpět. Přečtěte si Almu 52:21–26, abyste zjistili, 
co Moroni a Teankum učinili.

 4. Do studijního deníku si napište, co Moroni a Teankum 
učinili, aby dobyli město Mulek. (Viz Alma 52:21–26.) Na-

pište také, jaký byl podle vás Moroni generálem. V čem byl pro 
Nefity dobrým generálem?

Alma 54–55
Moroni odmítá vyměnit s Ammoronem zajatce a získává 
zpět město Gid
Během války mezi Lamanity a Nefity obě strany zajaly 
mnoho válečných zajatců. Vůdce Lamanitů Ammoron 
poslal Moronimu dopis, ve kterém navrhoval, aby si 
obě strany vyměnily své zajatce. Moroni by zajatce rád 
vyměnil, aby se zajatí Nefité mohli vrátit a aby jeho 
vojsko již nemuselo živit lamanitské zajatce a pečovat 
o ně. (Viz Alma 54:1–2.)

Když si však s Ammoronem vyměnil několik dopisů, 
Ammoron požadoval, aby se Nefité vzdali a nechali si 
vládnout od Lamanitů. Uvedl, že Nefité jsou vražedníci 
a že Lamanité s nimi válčí právem. Prohlásil také, že 
neexistuje žádný Bůh. (Viz Alma 54:16–24.)

Když Moroni tento dopis obdržel, věděl, že Ammoron 
lže. Ammoron věděl, že Lamanité nemají pro válčení 
s Nefity spravedlivý důvod. Moroni odpověděl, že za-
jatce nevymění a neposkytne Lamanitům další posily. 
Rozhodl se najít způsob, jak nefitské zajatce zachránit, 
aniž by došlo k výměně. (Viz Alma 55:1–2.)

Přečtěte si Almu 55:3–24, abyste zjistili, co Moroni 
učinil, aby nefitské zajatce zachránil.

Když se Moroni odmítl podvolit Ammoronovým poža-
davkům a nalezl způsob, jak nefitské zajatce zachránit, 
zabránil tím Lamanitům v tom, aby nad Nefity získali 
velkou výhodu, a místo toho získal velkou výhodu pro 
Nefity. Z Moroniova příkladu se můžeme naučit této 
pravdě: Pokud důvěřujeme Pánu a jsme Ho po-
slušni s přesností, podpoří nás v našich těžkostech.

Příběh, který se nachází v Almovi 55:3–24, je úžas-
ným příběhem o záchraně. Pomyslete na člena rodiny 
nebo nějakého přítele, kterého by tento příběh potěšil, 
a udělejte si čas na to, abyste mu ho povyprávěli. Také 
byste se s tímto člověkem mohli podělit o onu smělou 
zásadu uvedenou v předchozím odstavci a vysvětlit mu, 
jak nám je v této zásadě Moroni příkladem.

 5. Do studijního deníku si pod dnešní látku napište toto:

Prostudoval(a) jsem si Almu 50–52; 54–55 a dokončil(a) 
jsem tuto lekci (datum).

Další otázky, úvahy a postřehy, o které bych se rád(a) podělil(a) 
se svým učitelem:

21. BLOK: 3. DEN

Alma 53; 56–58
Úvod
Helaman a velitel Moroni válčili s Lamanity v různých 
částech země. Helaman poslal Moronimu dopis, ve 
kterém popsal bitvy svých vojsk s Lamanity a vyjád-
řil důvěru v mocnou víru 2 060 mladých válečníků 
a spokojenost s ní. Díky jejich víře a odvaze Pán těmto 
nefitským válečníkům pomohl vítězit v bitvách a v do-
bách soužení jim žehnal ujištěním a nadějí.

Alma 53; 56
Antipova a Helamanova vojska porážejí nejsilnější vojsko 
Lamanitů
Zatímco velitel Moroni válčil v jedné části země s La-
manity, Helaman vedl své vojsko do jiné části země. 
Součástí jeho vojska bylo 2 000 mladých synů z lidu 
Ammonova. Rodiče těchto mladých mužů uzavřeli 
smlouvu, že již nikdy nepozvednou proti svým nepřá-
telům zbraně, ale jejich synové tuto smlouvu neuzav-
řeli, a proto mohli nefitským vojskům pomáhat. (Viz 
Alma 53:10–18.)
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 1. Do studijního deníku si nakreslete následující obrá-
zek. Přečtěte si Almu 53:18–21 a vyhledejte slova či 

slovní spojení popisující vlastnosti, které 2 000 mladých mužů zís-
kalo před zahájením své vojenské služby. Nalezená slova a slovní 
spojení napište pod nadpis „Vlastnosti získané před válkou“. Tato 
slova a slovní spojení byste si mohli označit ve svých písmech.

Antipus, nefitský vojevůdce, čelil velké početní pře-
vaze lamanitského nepřítele, když se svým vojskem 
bránil svou část země. Antipus se radoval, když Hela-
man přivedl na pomoc 2 000 mladých válečníků. (Viz 
Alma 56:9–10.)

V první bitvě s nepřítelem 2 000 mladých válečníků 
odvedlo nejsilnější vojsko Lamanitů a nefitský velitel 
Antipus svému vojsku přikázal, aby vojsko Lamanitů 
pronásledovalo. Antipovo vojsko dohnalo vojsko 
Lamanitů, které se zastavilo, aby s nimi bojovalo. 
Mladí válečníci, kteří postupovali vpřed, si všimli, že 
Lamanité je přestali pronásledovat. Nevěděli, zda se 
Lamanité zastavili z toho důvodu, aby je lstí přiměli 
k návratu, a mohli je tak zničit, nebo zda se Lama-
nité zastavili z toho důvodu, že je dostihlo Antipovo 
vojsko. Helaman tudíž nevěděl, zda se mají otočit 
a zaútočit na Lamanity. (Viz Alma 56:29–43.)

Přečtěte si Almu 56:43–48 a vyhledejte slova nebo části 
textu, jež popisují vlastnosti, které tito mladí muži pro-
kázali v kritické chvíli boje. To, co jste nalezli, si napište 
do studijního deníku pod nadpis „Vlastnosti prokázané 
během války“. Tato slova nebo části textu byste si také 
mohli označit ve svých písmech.

Prostudujte si Almu 56:49, 54–56, abyste zjistili, co 
se stalo, když se 2 000 mladých válečníků vrátilo, aby 
s Lamanity bojovalo. Vyhledejte slova, která ilustrují 
tuto pravdu: Když jednáme s vírou, můžeme obdr-
žet sílu od Boha.

 2. Do studijního deníku si napište odpovědi na tyto 
otázky:

a) Jak vám může osvojování si vlastností mladých válečníků po-
máhat jednat s vírou, když čelíte obtížným situacím?

b) Popište nějakou situaci, kdy jste (vy nebo někdo, koho znáte) 
jednali s vírou a obdrželi od Boha sílu onu obtížnou situaci 
úspěšně zvládnout.

Alma 57
Helamanovo vojsko získává zpět města Antipara a Kumeni
Helaman a jeho vojsko dokázali od Lamanitů získat 
zpět města Antipara a Kumeni. Během této doby obdr-
žel Helaman pro své vojsko posily. K vojsku se připojily 
tisíce válečníků ze země Zarahemla spolu s dalšími 
60 syny Ammonova lidu. (Viz Alma 57:1–12.)

Krátce poté, co Helamanovo vojsko dobylo město 
Kumeni, na ně Lamanité znovu zaútočili. Helama-
novo vojsko čelilo velkému boji, ve kterém bylo 2 060 
mladých válečníků velkou posilou pro celé vojsko. 
Přečtěte si Almu 57:19–21, abyste zjistili, jaké vlast-
nosti mladí válečníci ve válce předvedli. Tyto vlastnosti 
byste si mohli ve studijním deníku připsat pod nadpis 
„Vlastnosti prokázané během války“ a mohli byste si 
je v písmech označit.

 3. Jednou z charakteristických vlastností mladých váleč-
níků bylo to, že poslouchali „s přesností“. (Alma 57:21.) 

Do studijního deníku si napište odpovědi na tyto otázky:

Vlastnosti získané 
před válkou

Vlastnosti proká-
zané během války

Mladý válečník – mladý Svatý posledních dnů
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a) Co podle vás znamená poslouchat přikázání „s přesností“?
b) Jak podle vás mladým válečníkům pomohlo vyhrát bitvu, když 
byli poslušni slov svého velitele s přesností?
c) Jak vám může poslušnost Pánových přikázání s přesností po-
máhat v duchovních bitvách vašeho života?

Níže uvedenou zásadu byste si mohli napsat do písem 
nebo do studijního deníku: Když jsme Pána poslušni 
s přesností, bude nás posilovat v našich životních 
bitvách. Přečtěte si následující slova staršího Russella 
M. Nelsona z Kvora Dvanácti apoštolů, který vysvětlil, 
proč je důležité, abychom Boží přikázání poslouchali 
s přesností:

„[Budete se] setkávat s lidmi, kteří si budou vybírat, 
která přikázání budou dodržovat, a budou ignoro-
vat jiná, která se rozhodnou porušovat. Tento přístup 
k poslušnosti přirovnávám k samoobslužné restauraci. 
Takový způsob vybírání a rozhodování nebude fungo-
vat. Povede k neštěstí. Má-li se člověk připravit na set-
kání s Bohem, musí dodržovat všechna Jeho přikázání. 
K poslušnosti přikázání je zapotřebí víry, a dodržování 
Božích přikázání bude tuto víru posilovat.

Poslušnost umožňuje, aby Boží požehnání proudila 
bez omezení. Bůh bude svým poslušným dětem žehnat 
– bude je chránit před porobou a bědou. A bude jim 
žehnat větší mírou světla.

… Poslušnost přikázání Božích zajistí ochranu fyzickou 
i duchovní.“ („Čelte budoucnosti s vírou“, Liahona, 
květen 2011, 34–35.)

Přečtěte si Almu 57:25–27 a vyhledejte, z jakých 
důvodů Pán použil svou moc k ochraně mladých 
válečníků. Co vás v těchto verších ohledně mladých 
válečníků nejvíce zaujalo?

I když jsme spravedliví, Bůh nás nebude vždy chránit 
před těžkostmi. Ačkoli mladí válečníci byli ušetřeni 
smrti, všichni byli zraněni (viz Alma 57:25) a mnoho 
jiných spravedlivých Nefitů bylo usmrceno (viz Alma 
57:26). Bůh nás však vždy během obtížných období 
posílí a požehná nám tím, co budeme potřebovat. Na-
konec dá věčná požehnání všem těm, kteří zachovávají 
Jeho přikázání.

Alma 58
Nefitská vojska čekají na zásoby a poté dobývají zpět 
město Manti
Kromě bitev, ve kterých Helamanovo vojsko bojovalo 
s Lamanity, čelilo ještě jiné formě protivenství. Bitvy, ve 
kterých bojovali, se odehrávaly daleko od Zarahemly, 
která byla sídlem nefitské vlády. Helamanovo vojsko 
zvítězilo v několika velmi obtížných bitvách, přesto 
však neobdrželi potraviny, zásoby ani další válečníky, 

které od vlády potřebovali. Nevěděli, proč je vláda 
nepodporuje. (Viz Alma 58:7–9.)

 4. Přečtěte si Almu 58:10–12 a odpovězte na tyto otázky:
a) Co činili Nefité, když čelili této obtížné situaci?

b) Jak Pán zareagoval na jejich upřímné prosby a modlitby?
c) Jak podle Almy 58:12 pomohla Helamanovi a jeho vojsku Pá-
nova ujištění?

Do písem nebo do studijního deníku byste si mohli 
napsat tuto zásadu: Pokud se v těžkých dobách ob-
rátíme na Boha, můžeme obdržet božské ujištění, 
které posílí naši víru a dodá nám naději.

Přestože vojsko bylo slabé, Helaman dokázal se svými 
muži dobýt město Manti. (Viz Alma 58:13–41.) Hela-
man přisuzoval veškeré úspěchy svého vojska pomoci 
od Pána. (Viz Alma 58:37.)

Helaman nadále žasl nad úspěchem mladých váleč-
níků. Prostudujte si Almu 58:39–40 a vyhledejte slova 
a části textu, které ukazují, jak mladí válečníci projevo-
vali za obtížných podmínek statečnost. Tato slova nebo 
části textu byste si mohli v písmech označit.
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 5. Do studijního deníku si napište o nějakém zážitku, 
kdy jste se během obtížného období obrátili k Bohu, po-

žádali Ho o pomoc a pocítili jste Jeho podporu.

 6. Do studijního deníku si pod dnešní látku napište toto:

Prostudoval(a) jsem si Almu 53; 56–58 a dokončil(a) jsem 
tuto lekci (datum).

Další otázky, úvahy a postřehy, o které bych se rád(a) podělil(a) 
se svým učitelem:

21. BLOK: 4. DEN

Alma 59–63
Úvod
Helaman napsal veliteli Moronimu dopis, ve kterém 
mu popsal úsilí vojska a požádal nefitskou vládu o po-
moc. Velitel Moroni se radoval, když se dozvěděl o He-
lamanových úspěších, ale byl rozhněvaný na vládu, 
že jim opomněla poslat posily. Velitel Moroni napsal 
hlavnímu soudci Pahoranovi dopis, ve kterém ho po-
káral. Pahoran mu ve své odpovědi pověděl o vzpouře 
namířené proti vládě. Moroni mu vyšel na pomoc 
a vzbouřence porazil. Sjednocená nefitská vojska byla 
poté schopna porazit Lamanity. Po 14 letech války měli 
Nefité v zemi opět mír, což Helamanovi a jeho bratřím 
umožnilo zaměřit se na budování Církve.

Alma 59
Nefité přicházejí o pevnost a velitel Moroni je zarmoucen 
zlovolností lidu
Když velitel Moroni obdržel od Helamana dopis 
popisující úspěchy jeho vojska, spolu se svým lidem se 
radoval. Moroni poté poslal Pahoranovi, vedoucímu 
Nefitů v Zarahemle, dopis, ve kterém ho žádal o posily 
a zásoby pro Helamana. Žádné posily však poslány 
nebyly. Proto, když Lamanité napadli město Nefia, byl 
jeho lid nucen uprchnout a Lamanité město dobyli.

Přečtěte si Almu 59:9–12, abyste zjistili, jak Moroni za-
reagoval na vítězství Lamanitů. V Almovi 59:9 byste si 
mohli označit tato slova: „je snazší udržeti město před 
pádem do rukou Lamanitů, nežli jim ho opět bráti.“ 
Z těchto slov se můžeme naučit této zásadě: Je lehčí 
a lepší zůstat věrný než se vrátit zpět k víře poté, 
co jsme sešli z cesty.

 1. Prostudujte si slova, která jste si označili v Almovi 
59:9 a zvýrazněnou zásadu z předešlého odstavce. Do 

studijního deníku si napište odpovědi na tyto otázky:

a) Proč je snazší vyvarovat se závislosti na škodlivých látkách 
než závislost překonávat?
b) Proč je snazší svědectví udržovat než ho získávat zpět poté, 
co jsme ho ztratili?
c) Proč by pro člověka mohlo být snazší zůstat v Církvi aktivním 
než se do Církve vracet po období neaktivity?

Alma 60–62

Moroni se táže Pahorana na důvod, proč je vláda zanedbala
Poté, co bylo město Nefia dobyto Lamanity, se velitel 
Moroni rozhodl napsat Pahoranovi, hlavnímu soudci 
v Zarahemle, naléhavou žádost. Přečtěte si Almu 
60:17–24 a vyhledejte, z čeho Moroni obvinil Pahorana 
a lid v Zarahemle.

Přečtěte si znovu Almu 60:23 a povšimněte si po-
známky velitele Moroniho o tom, že nejprve má být 
očištěna „vnitřní nádoba“. Tím měl na mysli, že je třeba 
odstranit z nefitské vlády a z nefitského lidu zkaže-
nost. Tento verš se však může vztahovat i na náš život. 
Představte si, že byste do hrnku dali prach nebo bláto. 
Nevadilo by vám se z hrnku napít, kdybyste ho omyli 
jen zvenčí?

 2. Do studijního deníku si napište odpovědi na tyto 
otázky:

a) Budeme-li o sobě přemýšlet jako o „nádobě“, co podle vás 
znamená očistit vnitřní nádobu?
b) Proč by nám očištění vnitřní nádoby mohlo pomoci lépe slou-
žit v Pánově království?

Jak je zaznamenáno v Almovi 60:33–36, velitel Moroni 
Pahoranovi nařídil, aby jeho vojsku a vojsku Hela-
mana urychleně poslal další muže a zásoby. Moroni 
řekl, že pokud to Pahoran neučiní, přivede do Zara-
hemly vojenskou sílu a k těmto krokům ho přinutí. 
Když Pahoran Moroniův dopis obdržel, urychleně mu 
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odepsal. Přečtěte si Almu 61:1–5, abyste zjistili, co se 
dělo v Zarahemle.

Přečtěte si Almu 61:9–14 a zamyslete se nad tím, jak 
Pahoran zareagoval na Moroniova obvinění. Mohli 
byste si označit výrazy, které ukazují sílu Pahoranova 
charakteru. Místo toho, aby se Pahoran urazil, Moro-
niho vyzval, aby se s ním sjednotil v síle Páně a bojoval 
proti nepříteli. Přečtěte si Almu 62:1, abyste zjistili, jaké 
pocity měl Moroni, když obdržel Pahoranovu odpověď.

Do studijního deníku byste si mohli napsat tyto pravdy: 
Můžeme se rozhodnout, že nás slova ani skutky 
druhých nebudou urážet. Když jsme sjednoceni 
s druhými ve spravedlivosti, jsme v našich bitvách 
proti zlu silnější.

Starší David A. Bednar z Kvora Dvanácti apoštolů učil:

„Prostřednictvím posilující moci Usmíření 
Ježíše Krista můžeme být požehnáni, vy 
i já, abychom se vyvarovali urážení se 
a triumfovali nad ním. ‚Pokoj mnohý těm, 
kteříž milují zákon tvůj, a [nic je neurazí].‘ 
(Žalm 119:165.) …

… Moroni … psal Pahoranovi v duchu ‚odsouzení‘ 
(Alma 60:2) a tvrdě ho obvinil z bezstarostnosti, lenosti 
a nedbalosti. Pahoran se mohl snadno ohradit vůči Mo-
ronimu a jeho poselství, ale rozhodl se, že se neurazí. …

Jedním z největších ukazatelů naší duchovní vyspělosti 
je to, jak reagujeme na slabosti, nezkušenost a poten-
ciálně urážlivé jednání druhých. Nějaká věc, událost 
nebo výraz mohou být urážlivé, ale vy i já se můžeme 
rozhodnout, že se neurazíme – a můžeme si říci s Pa-
horanem, že ‚na tom nezáleží‘ [Alma 61:9].“ („A nic je 
neurazí“, Liahona, listopad 2006, 90–91.)

 3. Vzpomeňte si na nějakou situaci, kdy jste se rozhodli, 
že vás slova či skutky druhých neurazí. Napište krátký od-

stavec o tom, proč je důležité, abychom se neuráželi.

Jak je zaznamenáno v Almovi 62, velitel Moroni při-
vedl své vojsko do Zarahemly, aby Pahoranovi pomohl 
svrhnout lidi královy – nefitské odpadlíky, kteří chtěli 
ustavit krále a spojit se s Lamanity. Lidé královi bránili 
Pahoranovi v tom, aby Moronimu a Helamanovi 
poslal na pomoc muže a zásoby. Moroni a Pahoran 
poté spojili své síly a získali pomoc dalších nefitských 
vojsk, aby Lamanity vyhnali ze země. Mnozí Lamanité 
během této doby učinili pokání a připojili se k Am-
monovu lidu.

Představte si některé z těžkostí, kterým asi rodiny 
a jednotlivci na konci takové války čelili. Přečtěte si 
Almu 62:39–41, abyste zjistili, jak tyto válečné zkoušky 
Nefity ovlivnily. Při četbě v těchto verších vyhledávejte 
důležité pravdy.

Do studijního deníku nebo do písem vedle Almy 
62:39–41 si napište tuto zásadu neboli pravdu: Během 
zkoušek se můžeme přibližovat Pánu.

 4. Do studijního deníku si zapište odpovědi na tyto 
otázky:

a) Proč se podle vás někteří lidé Pánu přibližují, když čelí 
zkouškám, zatímco jiní se od Něho odvracejí?
b) Čemu jste se z kapitol o válce naučili o tom, jak být učední-
kem Ježíše Krista i v období obtíží a zkoušek?

Alma 63
Mnozí Nefité cestují do země severní
Poté, co Helaman zemřel (viz Alma 62:52), se posvátných 
záznamů ujal jeho bratr Šiblon. Přečtěte si Almu 63:1–2, 
abyste zjistili, jakým mužem Šiblon byl. Jak je zazname-
náno v Almovi 63, Moroni a Šiblon zemřeli a velení nad 
nefitským vojskem převzal Moroniův syn Moronia.

Přečtěte si Almu 63:10–13. Než Šiblon zemřel, pověřil 
péčí o posvátné záznamy Helamana, který byl synem 
Helamanovým. Helaman uchovával záznamy, které již 
byly napsány, a začal vést záznam, který se stal knihou 
Helamanovou.

Alma 63:5–8 zaznamenává, že mnozí Nefité se na lodi 
přepravili do země severní a již o nich nikdy nikdo ne-
slyšel. Závěr Almy 63 také ukazuje, že mezi Lamanity 
a Nefity znovu vyvstaly jisté sváry, čímž dlouhá a inspi-
rující kniha Almova končí.

 5. Do studijního deníku si pod dnešní látku napište toto:

Prostudoval(a) jsem si Almu 59–63 a dokončil(a) jsem tuto 
lekci (datum).

Další otázky, úvahy a postřehy, o které bych se rád(a) podělil(a) 
se svým učitelem:
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ÚVOD KE KNIZE  

Helamanově
Proč studovat tuto knihu?
Při studiu knihy Helamanovy se budete učit z příkladů 
a učení takových velikánů, jako byli Helaman, Nefi, 
Lehi či Samuel Lamanita, kteří statečně poslouchali 
Pána a svědčili o Ježíši Kristu. Duchovní působení 
těchto jednotlivců ukazuje, že Bůh svým služebníkům 
dává moc, aby jim pomohl uskutečnit svou vůli, 
a že úsilí spravedlivých jednotlivců může přinést 
požehnání tisícům lidí. Rovněž se dozvíte, jaké 
důsledky mají pýcha, zlovolnost a tajná spolčení.

Kdo napsal tuto knihu?
Mormon vytvořil knihu Helamanovu tak, že sestavil 
a zkrátil záznamy z velkých desek Nefiových. Kniha 
je pojmenována po Helamanovi, který byl synem 
Helamana a vnukem Almy mladšího. Helaman 
obdržel záznamy od svého strýce Šiblona a sloužil 
jako spravedlivý hlavní soudce nad Nefity. Učil své 
syny Nefiho a Lehiho, aby pamatovali na svého 
Vykupitele Ježíše Krista. (Viz Helaman 5:9–14.) Toto 
učení později inspirovalo Nefiho k tomu, aby se vzdal 
postavení hlavního soudce a vydal se kázat pokání 
Nefitům a Lamanitům. Poté, co se obrátily tisíce 
Lamanitů, byl jistý lamanitský prorok jménem Samuel 
inspirován k tomu, aby ve stejné době, kdy působil 
Nefi, kázal pokání a prorokoval mezi Nefity. Kniha 
Helamanova čerpá ze záznamů vedených během 
Helamanovy (Helaman 1–3) a Nefiovy (Helaman 4–16) 
vlády a služby. Nefiovy záznamy obsahovaly proroctví 
a učení Samuela Lamanity.

Kdy a kde byla napsána?
Původní záznamy, které sloužily jako podklady pro 
knihu Helamanovu, byly napsány pravděpodobně 
v letech 52 př. Kr. až 1 př. Kr. Mormon tyto záznamy 
zkrátil někdy mezi lety 345 po Kr. a 385 po Kr. 
Mormon nezaznamenal, kde se nacházel, když tuto 
knihu sestavoval.

22. BLOK: 1. DEN

Helaman 1–2
Úvod
Po smrti hlavního soudce Pahorana vznikly mezi Nefity 
vážné spory o to, který z jeho synů – Pahoran, Paanki, 
nebo Pakumeni – se má stát novým hlavním soudcem. 
Lid si za nového hlavního soudce zvolil Pahorana. 
Jeden z přívrženců Paankiho, muž jménem Kiškumen, 
který jednal ve prospěch tajné tlupy, Pahorana zavraž-
dil a hlavním soudcem byl poté jmenován Pakumeni. 
Těchto nesvárů a rozdělení využili Lamanité, kterým se 
podařilo dobýt nefitské hlavní město Zarahemlu a zabít 
Pakumeniho. Nefitský vojevůdce Moronia získal město 
Zarahemla zpátky a hlavním soudcem byl jmenován 
Helaman. Kiškumen byl při pokusu o vraždu Hela-
mana zabit a vůdcem tajné tlupy se stal Gadianton.

Helaman 1
Spory o to, kdo má být hlavním soudcem, umožňují 
Lamanitům dobýt Zarahemlu, hlavní město Nefitů
Vzpomeňte si, kdy jste se naposledy s někým pohádali 
nebo kdy jste byli svědky hádky někoho jiného. Jaké 
problémy při takových sporech vznikají? Při studiu 
Helamana 1 se zaměřte na to, jaké problémy přinesly 
spory Nefitům, a přemítejte o tom, čemu se můžete 
z jejich zkušenosti naučit.

Přečtěte si níže uvedené verše z písem a do 
odpovídajících řádků napište odpovědi na otázky:

• Helaman 1:1–4. Co bylo příčinou nesvárů a rozdělení 
mezi nefitským lidem?   
 

• Helaman 1:5–8. Kdo byl jmenován hlavním soud-
cem? Jak zareagovali dva bratři nového hlavního 
soudce?   
 

• Helaman 1:9–12. Co udělal Kiškumen a jakou 
smlouvu mezi sebou uzavřeli on a členové jeho tajné 
tlupy?   
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Během této doby nesvárů mezi Nefity vedl muž jménem 
Koriantumr Lamanity do bitvy proti městu Zarahemla. 
Přečtěte si Helamana 1:18–22 a zjistěte, čeho se Lamani-
tům v důsledku nesvárů mezi Nefity podařilo dosáhnout.

Jedna z pravd, kterým se z těchto veršů můžeme naučit, 
zní: Nesváry způsobují rozdělení a činí nás zrani-
telnými vůči vlivu protivníka. Tuto zásadu byste si 
mohli napsat do písem vedle Helamana 1:18.

 1. Abyste této zásadě lépe porozuměli, napište si do stu-
dijního deníku odpovědi na tyto otázky:

a) Mladá žena se hádá s rodiči kvůli svým přátelům. Jak by 
mohl tento spor ovlivnit její postoj při naslouchání radám rodičů 
v jiných oblastech jejího života?
b) Mladý muž se hněvá na jiného člena ze svého kněžského 
kvora. Jaký by mohl mít tento spor vliv na to, jak se mladý muž 
chová na shromáždění?
c) Zamyslete se nad nějakou oblastí svého života, v níž podle 
vás dochází mezi vámi a druhými lidmi k nesvárům. Co kon-
krétně můžete udělat pro to, abyste tyto nesváry ze svého života 
odstranili? Jak toho můžete dosáhnout?

V Helamanovi 1:22–30 je zaznamenáno, že poté, co 
Lamanité dobyli Zarahemlu, okamžitě vytáhli k městu 
Hojnosti, aby si je také podrobili. Nefitské armádě se 
podařilo Lamanity obklíčit a porazit je. Mnozí Lama-
nité padli a těm, kteří se vzdali, bylo dovoleno vrátit se 
zpátky do své země.

Helaman 2
Helaman se stává hlavním soudcem a jeho služebník 
zabraňuje tomu, aby ho tajná tlupa připravila o život
Než začnete studovat Helamana 2, zamyslete se nad 
tím, jak by se věrná mladá žena nebo věrný mladý muž 
snažili vyřešit nějakou svou chybu nebo hřích. Snažili 
by se to skrývat, nebo by se snažili získat odpuštění od 
Pána a od těch, kterým ublížili?

Poté, co Kiškumen zavraždil Pahorana, on a členové 
jeho tajné tlupy si navzájem slíbili, že nikdy nikomu 
nepoví, kdo tuto vraždu spáchal. Přečtěte si Hela-
mana 2:3–4 a věnujte pozornost slovům „[vstoupili] 
do smlouvy, že se o jeho zlovolnosti nikdo nedozví“. 
Pak si přečtěte Nauku a smlouvy 58:43 a vyhledejte, 
jak Pán chce, abychom se zachovali, když jsme udělali 
něco špatného.

 2. Na základě svého studia Helamana 2:3–4 a Nauky 
a smluv 58:43 si do studijního deníku zapište rozdíly mezi 

tím, jak Pán chce, abychom jednali, když spácháme hřích, a tím, 
jak jednal Kiškumen a jeho přívrženci.

Po Pahoranově smrti se novým hlavním soudcem stal 
Helaman, jehož se Kiškumen se svou tajnou tlupou 

rovněž rozhodli zabít. V této době se vůdcem oné tajné 
tlupy stal muž jménem Gadianton. Přečtěte si Hela-
mana 2:2–9 a níže si zapište, jak byl Kiškumen zabit:  
  
 

Přečtěte si Helamana 2:10–14 a vyhledejte, co se stalo 
s Gadiantonovou tlupou lupičů. Mormon varoval, že 
tajná seskupení jako Gadiantonovi lupiči, jimž se říkalo 
„tajná spolčení“ (viz například Helaman 3:23), budou 
nakonec příčinou zničení nefitského lidu. Předchozí 
proroci v Knize Mormonově rovněž varovali před přijí-
máním tajných spolčení. (Viz 2. Nefi 26:22; Alma 1:12.) 
Kniha Mormonova učí této zásadě: Tajná spolčení 
mohou vést ke zničení společnosti.

Starší M. Russell Ballard z Kvora Dvanácti apoštolů va-
roval před nebezpečími tajných spolčení v dnešní době. 
Při čtení jeho slov si označte, co můžeme dělat pro to, 
abychom se proti tajným spolčením postavili.

„Kniha Mormonova učí, že tajná spolčení 
podílející se na zločinnosti představují 
vážnou hrozbu nejenom pro jednotlivce 
a rodiny, ale pro celé civilizace. Mezi dnešní 
tajná spolčení patří gangy, drogové kartely 
a organizované zločinecké rodiny. Tajná 

spolčení dnešní doby fungují v mnohém stejně jako 
Gadiantonovi lupiči z doby Knihy Mormonovy. … Jejich 
cílem je mimo jiné ‚vražditi a pleniti a krásti a páchati 
smilstva a všeliké zlovolnosti proti zákonům své vlasti 
a taktéž proti zákonům svého Boha‘. [Helaman 6:23.]

Nebudeme-li opatrní, mohou dnešní tajná spolčení 
získat moc a vliv stejně rychle a dokonale jako v době 
Knihy Mormonovy. …

Kniha Mormonova nás učí, že ‚původcem veškerého 
hříchu‘ a zakladatelem těchto tajných spolčení je ďábel. 
[Helaman 6:30.] … Jeho záměrem je zničit jednotlivce, 
rodiny, společnosti a národy. [Viz 2. Nefi 9:9.] V do-
bách Knihy Mormonovy byl do určité míry úspěšný. 
A v dnešní době je úspěšný až moc. Proto je pro nás 
tak důležité … pevně se postavit za pravdu a za to, co 
je správné, tím, že budeme ze všech sil pomáhat udržo-
vat společnost v bezpečí.

… [Můžeme] ‚státi jako svědkové Boží‘ tím, že bu-
deme pro druhé dobrým příkladem, budeme dodržovat 
církevní měřítka a dělit se o své svědectví s lidmi kolem 
sebe. [Viz Mosiáš 18:9.]“ („Standing for Truth and 
Right“, Ensign, Nov. 1997, 38.)

Zamyslete se nad jedním či více způsoby, jak můžete 
uplatňovat učení staršího Ballarda ohledně toho, že 
máme ve své obci a ve své zemi stát za pravdou a za 
tím, co je správné.
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 3. Do studijního deníku si pod dnešní látku napište toto:

Prostudoval(a) jsem si Helamana 1–2 a dokončil(a) jsem 
tuto lekci (datum).

Další otázky, úvahy a postřehy, o které bych se rád(a) podělil(a) 
se svým učitelem:

22. BLOK: 2. DEN

Helaman 3–4
Úvod
V době popisované v prvních kapitolách knihy He-
lamanovy se Nefité těšili obdobím míru a procházeli 
obdobími nesvárů. V období míru do Církve vstoupily 
desetitisíce Nefitů. Po tomto období velkého blaho-
bytu pokornější členové Církve rostli ve víře navzdory 
pronásledování ze strany těch, kteří se stali pyšnými. 
Mnoho Nefitů se stalo zlovolnými, a proto je Lamanité 
připravili o všechny jejich jižní země.

Helaman 3
Mnoho Nefitů odchází na sever, zatímco se Církvi daří 
i uprostřed zlovolnosti a pronásledování
Přečtěte si Helamana 3:1–2 a všimněte si, že několik 
let nebylo mezi lidem Nefitů „žádných svárů“. Nyní 
si přečtěte Helamana 3:3, 19 a vyhledejte slova, která 
poukazují na to, že mezi Nefity došlo ke změně.

V Helamanovi 3:4–16 se dozvídáme, že když mezi Nefity 
narůstaly nesváry, mnoho lidí odešlo na sever. Mnoho 
Nefitů se stalo zlovolnými a přidalo se k Lamanitům.

Navzdory svárům a zlovolnosti se Helaman rozhodl, že 
bude žít jinak. Helaman sloužil jako hlavní soudce nad 
Nefity a byl také mezi nimi prorokem. Přečtěte si Hela-
mana 3:20 a zjistěte, jak byl Helaman charakterizován. 
(Slovo nestrannost znamená spravedlivost nebo jednání 
bez předpojatosti či nadržování.)

Co na vás ohledně Helamana zapůsobilo? Proč podle 
vás zůstal tak silný i během období svárů a zlovolnosti? 
V Helamanovi 3:20 byste si mohli označit slovo neustále.

Přečtěte si Helamana 3:22–26 a označte si, jak se Nefité 
začali měnit k lepšímu. Kolik lidí vstoupilo do Církve?  
  
 

Mormon často používal slova „tak můžeme viděti“, 
„tak vidíme“ a „vidíme“, aby zdůraznil pravdy, jimž 
chtěl, abychom se naučili. V Helamanovi 3:27–30 jsou 

tato slova použita několikrát, což dokládá, že Mor-
mon chtěl, abychom získali určitá důležitá ponaučení. 
Přečtěte si Helamana 3:27–30, označte si klíčová slovní 
spojení a zjistěte, jaká ponaučení Mormon chtěl, aby-
chom získali.

 1. Ve studijním deníku vypracujte tyto úkoly:
a) Napište si, co Mormon chtěl, abyste z Helamana 

3:27–30 zjistili o slovu Božím.
b) Napište, jak vám studium písem pomáhá vyvarovat se zlovol-
nosti a kráčet dál po cestě vedoucí do přítomnosti Boží.

Přečtěte si Helamana 3:32–34 a všimněte si, že někteří 
členové Církve začali pronásledovat jiné členy Církve. 
Tito pronásledovatelé byli lidé, kteří o sobě tvrdili, že 
patří k Církvi, ale ve skutečnosti byli naplněni pýchou 
a v učení Církve nevěřili. Jejich jednání bylo příčinou 
toho, že pokorní členové Církve vytrpěli mnohé strasti. 
Zamyslete se nad tím, jak by bylo těžké chodit na 
shromáždění a být ostatními členy Církve pronásledo-
váni za to, že jste se rozhodli následovat Boží proroky 
a přikázání.

Přečtěte si Helamana 3:35, abyste zjistili, jak během 
tohoto období pronásledování a strastí jednali věrní 
členové Církve.

 2. Na základě svého studia Helamana 3:35 si do studij-
ního deníku napište odpovědi na tyto otázky:

a) Prohloubila se v době strastí víra pokorných členů Církve, 
nebo naopak zeslábla?
b) Co dělali pokorní členové Církve pro to, aby posílili svou víru?
c) Jaká požehnání tito členové Církve obdrželi?

Studiem Helamana 3:33–35 můžeme zjistit, že každý 
jednotlivec sám určuje, jak ho pronásledování a strasti 
budou ovlivňovat. Na základě toho, co jste se dozvěděli 
z těchto veršů, dokončete tuto větu: Navzdory proná-
sledování a zkouškám se naše víra v Ježíše Krista 
může prohloubit, pokud   
 . 
(Tuto větu lze dokončit mnoha různými způsoby.) Svou 
větu byste si mohli napsat do písem vedle Helamana 
3:33–35.

 3. Abyste lépe pochopili, čemu tyto verše učí, napište si 
do studijního deníku odpověď na dvě nebo na všechny 

tyto otázky:
a) Jak vám během období pronásledování nebo zkoušek po-
mohla modlitba nebo půst?
b) Co podle vás znamená vzdát své srdce Bohu?
c) Kdy se vaše víra v Ježíše Krista v době pronásledování nebo 
zkoušek prohloubila?
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Přečtěte si Helamana 3:36–37 a zjistěte, v jakém 
duchovním stavu byla většina Nefitů v době, kdy 
Helaman zemřel.

Helaman 4
Duch Páně se od Nefitů vzdaluje a Lamanité dobývají 
všechny nefitské jižní země
Jak je zaznamenáno v Helamanovi 4, po Helamanově 
smrti pýcha a sváry mezi Nefity způsobily, že se mnoho 
z nich přidalo k Lamanitům. Lamanité proti Nefitům 
bojovali. Přečtěte si Helamana 4:4–8 a na mapě si 
označte území, které podle vás Lamanité dobyli.

 4. Rozdělte si stránku ve studijním deníku na polovinu 
tak, že uprostřed nakreslíte svislou čáru. Na jednu polo-

vinu si nahoru napište: Slovní spojení, která poukazují na postoje 
a jednání Nefitů. Druhou polovinu nadepište takto: Slovní spo-
jení, která poukazují na to, co se v důsledku tohoto jednání stalo. 
Přečtěte si Helamana 4:11–13, 21–26 a pod každý nadpis napište 
alespoň tři slovní spojení.

Jedna z důležitých zásad, kterou nacházíme v Hela-
manovi 4, zní: Pýcha a zlovolnost nás oddělují od 
Ducha Páně a ponechávají nás vlastní síle. Tuto 
zásadu byste si mohli napsat do písem vedle Hela-
mana 4:23–25.

Ponechání vlastní síle pro Nefity obvykle znamenalo 
to, že byli v bitvách poraženi a že přišli o svá území. 
(Viz Helaman 4:25–26.) Být ponechán vlastní síle 
může v našem životě znamenat to, že ztratíme spole-
čenství Ducha.

Země severní

Hojnost

Zarahemla

 5. Zamyslete se nad tím, jakým „bitvám“ v životě čelíte, 
a napište si o jedné nebo několika z nich něco do studij-

ního deníku. Napište alespoň jednu věc, kterou můžete dělat pro 
to, abyste si v životě dokázali udržet společenství Ducha. Také si 
zapište své myšlenky ohledně toho, proč je důležité mít v životě 
Ducha, aby vám pomáhal čelit životním bitvám se silou Páně.

 6. Do studijního deníku si pod dnešní látku napište toto:

Prostudoval(a) jsem si Helamana 3–4 a dokončil(a) jsem 
tuto lekci (datum).

Další otázky, úvahy a postřehy, o které bych se rád(a) podělil(a) 
se svým učitelem:

22. BLOK: 3. DEN

Helaman 5
Úvod
Nefité pokračují ve zlovolnosti a nakonec většina 
z nich upřednostňuje zlo před spravedlivostí. Nefi 
a Lehi načerpali inspiraci ze slov svého otce a rozhodli 
se věnovat kázání evangelia. Jejich otec Helaman je učil 
tomu, jak je důležité budovat život tak, aby jeho základ 
spočíval na Spasiteli. Poté, co Lehi a Nefi učili Nefity, 
kázali i Lamanitům a byli uvrženi do vězení. Poté, co 
Pán zázračně vysvobodil Nefiho a Lehiho z vězení, se 
většina Lamanitů obrátila k evangeliu.

Helaman 5:1–13
Helaman učil své syny Nefiho a Lehiho, aby pamatovali na 
přikázání Boží a na schopnost Ježíše Krista jim pomáhat
Přečtěte následujících šest slov a slovních spojení. 
Snažte se všechna si zapamatovat, což vám pomůže 
při plnění dalšího úkolu. Budete požádáni, abyste si 
je zpaměti zapsali do studijního deníku: rodina, rodiče, 
Usmíření Ježíše Krista, proroci, pokání vede ke spasení, 
dodržujte přikázání.

 1. Zavřete příručku a těchto šest slov či slovních spojení 
si zpaměti zapište do studijního deníku.

Zkontrolujte, jak se vám to podařilo. Na chvíli se za-
myslete nad tím, zda pro vás bylo lehké nebo těžké si 
slovní spojení zapamatovat. Byl podle vás nějaký rozdíl 
v tom, že vám bylo předem řečeno, že budete požá-
dáni, abyste tyto věci napsali zpaměti?
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Přečtěte si tato slova presidenta Spencera 
W. Kimballa a přemýšlejte o tom, proč je 
pamatovat tak důležité slovo, když se 
snažíme žít podle evangelia: „Když ve 
slovníku hledáte nejdůležitější slovo,  
víte, které to je? Mohlo by to být slovo 

pamatovat. Vzhledem k tomu, že vy všichni jste 
uzavřeli smlouvy – víte, co dělat, a víte, jak to dělat –, 
potřebujeme ze všeho nejvíce to, abychom si pamato-
vali.“ („Circles of Exaltation“ [proslov k učitelům 
náboženství Církevního vzdělávacího systému, 
28. června 1968], 5.)

Dnes budete číst o dvou lidech, kteří změnili život tisí-
cům lidí, protože pamatovali na pravdy, kterým je učil 
jejich otec. Během dnešní lekce přemítejte o tom, na co 
si podle vás Pán přeje, abyste pamatovali.

Jak je vysvětleno v Helamanovi 5:1–4, Nefi se vzdal 
úřadu hlavního soudce, protože lid se stal velmi 
zlovolným. Spolu se svým bratrem Lehim chtěli 
věnovat všechen svůj čas kázání slova Božího. Když 
započali svou službu, vzpomínali to, čemu je učil 
jejich otec Helaman. Přečtěte si níže uvedené verše 
a na volné řádky si napište shrnutí toho, na co Hela-
man chtěl, aby jeho synové pamatovali. Také byste si 
mohli označit slovo pamatovat pokaždé, když na něj 
v těchto verších narazíte.

• Helaman 5:5–7   
 

• Helaman 5:9–11   
 

• Helaman 5:12   
 

 2. Abyste lépe porozuměli tomu, co jste si právě přečetli, 
napište si do studijního deníku odpovědi na tyto otázky:

a) Jak vám snaha pamatovat na spravedlivé příklady druhých 
může pomoci rozhodnout se „[činit] to, co je dobré“?  
(Helaman 5:7.)
b) Co děláte pro to, abyste pamatovali na Usmíření Ježíše Krista?

Přečtěte si znovu Helamana 5:12 a vyhledejte slova, 
která potvrzují tuto zásadu: Pokud postavíme svůj 
základ na Ježíši Kristu, Satan nad námi nebude 
mít žádnou moc. (Helaman 5:12 je verš z mistrovství 
v písmu. Mohli byste si ho označit nějakým jednoznač-
ným způsobem, abyste ho v budoucnu našli.)

Představte si, že byste byli požádáni, abyste navrhli 
budovu, která nikdy nespadne. Zamyslete se, jak byste 
odpověděli na tyto otázky:

• Jaké základy by taková budova musela mít?

• Jak budově pomáhají silné základy přestát rozmary 
počasí, přírodní katastrofy nebo jiné náročné situace?

• Která slova v Helamanovi 5:12 naznačují, že když 
budete stavět na základu spočívajícím na Ježíši 
Kristu, našem Spasiteli, útokům protivníka to sice 
nezabrání, ale dodá vám to sílu nad nimi zvítězit?

 3. Do studijního deníku si napište odpovědi na tyto 
otázky:

a) Co podle vás znamená postavit základ svého života na skále 
Ježíše Krista? Jak se snažíte toto uplatňovat ve svém životě?
b) Kdy jste například v životě dokázali odolat pokušení nebo vy-
trvat v nějaké zkoušce, protože základem vašeho života byl Ježíš 
Kristus?
c) Co můžete dělat, aby byl Spasitel ve větší míře základem va-
šeho života?

Helaman 5:14–52
Pán ochraňuje Nefiho a Lehiho ve vězení a rozptyluje 
temnotu obklopující jejich věznitele, když k Němu volají 
a činí pokání
Jak je zaznamenáno v Helamanovi 5:14–19, Nefi 
a Lehi kázali evangelium v zemi Zarahemla s velkou 
mocí a pokřtili tam tisíce lidí. Poté se vydali do země 
Nefi, která patřila Lamanitům. Cílem následujícího 
úkolu je pomoci vám porozumět pozoruhodnému 
zážitku, který se stal Nefimu a Lehimu mezi Lamanity.

 4. Na stránku ve studijním deníku si překreslete násle-
dující tabulku. Pak si přečtěte jednotlivé verše v tabulce 

a jednoduchým obrázkem nebo stručným popisem shrňte, co 
každá z těchto pasáží popisuje.

Nefi a Lehi mezi Lamanity

Helaman 5:20–21 Helaman 5:22–25 Helaman 5:26–28

Helaman 5:29–34 Helaman 5:35–39 Helaman 5:40–44
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Při této události může oblak temnoty představovat 
hřích a sloup ohně spočívající na každé osobě může 
představovat Ducha Svatého.

Projděte si verše 28 a 34 a napište, jak se lidé cítili, když 
byli obklopeni oblakem temnoty:   
 

Projděte si verše 43 a 44 a napište, jak se lidé cítili, když 
byli obklopeni sloupem ohně:   
 

Projděte si verše 41 a 42 a zapište si, co lidé udělali, aby 
se zbavili onoho oblaku temnoty, neboli jinými slovy, 
aby činili pokání z hříchů:   
 

Přečtěte si Helamana 5:45–47 a přemítejte o tom, 
jakým pravdám ohledně pokání se z této události mů-
žete naučit. Jedna ze zásad zní: Uplatňujeme-li víru 
v Ježíše Krista a činíme-li pokání z hříchů, napl-
ňuje nám Duch Svatý srdce pokojem a radostí.

V Helamanovi 5:48–52 se dozvídáme, že součástí tohoto 
zázraku bylo asi 300 Lamanitů, kteří byli zcela obráceni 
k evangeliu. Vyšli a sloužili svému lidu, dokud nebyla 
„větší část Lamanitů“ rovněž obrácena. (Helaman 5:50.) 
Tito obrácení pak „odložili své válečné zbraně“ (He-
laman 5:51) a „podstoupili Nefitům země jejich vlast-
nictví“ (Helaman 5:52). V Knize Mormonově ve většině 
případů lidé získávali zpět své země válkou, ale v tomto 
případě získali Nefité své země zpět díky tomu, že jejich 
nepřátelé činili pokání a přijali evangelium.

 5. Zamyslete se nad tím, zda ve svém životě pociťujete 
pokoj a radost. Přemýšlejte o oblacích temnoty, které se 

mohou ve vašem životě vyskytovat – například hřích, z něhož jste 
nečinili pokání, spory se členy rodiny nebo přáteli či prosté opo-
mínání věcí, jako je třeba čtení písem či pravidelná modlitba. 
Jednu nebo více z těchto věcí si zapište do studijního deníku. Pře-
mítejte o tom, jak můžete následovat příklad Lamanitů z Hela-
mana 5, a napište si, jak můžete požádat Spasitele, aby rozptýlil 
oblaka temnoty, jež se nad vámi možná stahují. V jakém smyslu 
může být pokání součástí řešení, které hledáte? Jak vám pokání 
pomůže stavět na základu Ježíše Krista?

Mistrovství v písmu – Helaman 5:12
Přečtěte si Helamana 5:12 a najděte slova, která si do-
kážete vizuálně představit (například skála, základ, vítr, 
krupobití, bouře ). Abyste si tento verš lépe zapamatovali, 
vezměte si kus papíru a napište si na něj počáteční 
písmena všech slov v tomto verši kromě těch, která si 
dokážete vizuálně představit. Ta si namísto písmene 
znázorněte jednoduchým nákresem. Zkoušejte si verš 
odříkávat pouze za pomoci papíru. Dejte si ho někam, 
kde ho často uvidíte, což vám pomůže zapamatovat si 
pravdy, které verš obsahuje.

 6. Do studijního deníku si pod dnešní látku napište toto:

Prostudoval(a) jsem si Helamana 5 a dokončil(a) jsem tuto 
lekci (datum).

Další otázky, úvahy a postřehy, o které bych se rád(a) podělil(a) 
se svým učitelem:

22. BLOK: 4. DEN

Helaman 6–9
Úvod
Po misionářském úsilí Nefiho a Lehiho Lamanité 
zesílili ve spravedlivosti. Naneštěstí se v téže době 
Nefité stali zlovolnými a podporovali Gadiantonovy 
lupiče, v důsledku čehož se od nich stáhl Duch Páně. 
Prorok Nefi prorokoval, že pokud budou Nefité dál žít 
ve zlovolnosti, zahynou. V reakci na to zkažení soudci 
poštvali mnoho lidí proti Nefimu, zatímco jiní lidé pro-
roka směle obhajovali. Nefi na důkaz toho, že se jeho 
slova vyplní, odhalil, že hlavního soudce zavraždil jeho 
bratr. Když se Nefiova slova potvrdila, někteří lidé ho 
přijali jako proroka.

Helaman 6
Lamanité se stávají spravedlivými a bojují proti 
Gadiantonovým lupičům, zatímco Nefité podporují tajná 
spolčení

 1. Do studijního deníku si nakreslete toto schéma, při-
čemž ponechejte dostatek místa na psaní nad schématem 

i pod ním:

Vliv Ducha v našem životě

Během studia knihy Helamanovy jste poznali, že Nefité činili roz-
hodnutí, která vedla k tomu, že se z jejich života Duch Páně stáhl, 
zatímco Lamanité činili rozhodnutí, která jim pomohla přizvat do 
jejich života větší vliv Ducha. Přečtěte si Helamana 6:1–5, 16–17, 
34–36; vyhledejte, jaké chování Lamanitů zapříčinilo, že vliv Du-
cha v jejich životě rostl, a napište si to k šipce, která míří nahoru. 
V týchž verších vyhledejte, jaké chování Nefitů zapříčinilo pokles 
vlivu Ducha Páně, a zapište si to k šipce mířící dolů.
Důležitá zásada, které se od Nefitů a Lamanitů učíme, 
zní: Když budeme věřit Pánovým slovům a bu-
deme jich poslušni, bude na nás vylévat svého 
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Ducha. Opak této zásady je rovněž pravdivý: Nebude-
me-li chtít věřit Pánovým slovům a být jich po-
slušni, Duch Páně se od nás stáhne.

Podívejte se na to, co jste si napsali do schématu ve 
studijním deníku. Zamyslete se nad tím, jak jsou skutky 
v horní části schématu příkladem ochoty věřit slovům 
Páně a být jich poslušni, zatímco ty v dolní části jsou 
příkladem zatvrzelosti a neochoty naslouchat Pánu.

 2. Do studijního deníku si napište odpovědi na tyto 
otázky:

a) Vyberte si jeden z dobrých skutků (z horní poloviny sché-
matu), který v životě děláte nebo jste ho dělali. Jak vám toto 
jednání pomáhá přizvat do života Svatého Ducha?
b) Podívejte se na skutky v dolní polovině schématu. Proč se to-
muto jednání chcete vyhnout?

Vyberte si něco konkrétního, co můžete dělat pro to, 
abyste prohloubili vliv Ducha Páně ve svém životě, 
a snažte se na tom během příštího týdne pracovat.

Helaman 7
Nefi káže zlovolným Nefitům a přikazuje jim, aby činili 
pokání
Prorok Nefi sloužil jako misionář v zemi severní šest 
let. Poté, co se snažil učit Nefity, kteří však jeho slova 
odmítli a setrvávali ve svém zlovolném stavu, se vrátil 
domů. Byl velmi sklíčený. Přečtěte si Helamana 7:6–11, 
abyste zjistili, co Nefi udělal.

Poté, co se lid shromáždil, aby naslouchal Nefiově 
modlitbě na věži v jeho zahradě, je Nefi začal učit. (Viz 
Helaman 7:12–29.) Varoval je před následky jejich roz-
hodnutí a zdůraznil tuto zásadu: Odmítáme-li činit 
pokání z hříchů, ztratíme Pánovu ochranu a požeh-
nání věčného života.

Helaman 8:1–26
Zkažení soudci popouzejí lid proti Nefimu
Jaké vlivy vás odvádějí od naslouchání slovům pro-
roků? Při studiu Helamana 8 se zaměřte na získání 
postřehů, které vám pomohou poznat, co máte dělat, 
když takovýmto vlivům čelíte.

Přečtěte si Helamana 8:1–6 a zjistěte, jak nefitští soudci 
(kteří byli zároveň Gadiantonovými lupiči) na Nefiovo 
učení reagovali. Při čtení přemítejte o těchto otázkách: 
Co chtěli soudcové svými slovy sdělit lidu? Proč se 
podle Helamana 8:4 soudcové neodvažovali na Nefiho 
vztáhnout ruku?

Zamyslete se nad tím, co byste udělali, kdyby se vás 
někdo snažil přesvědčit, abyste nedbali toho, čemu učí 
proroci. V Helamanovi 8 někteří lidé odporovali tomu, 

co soudci prohlašovali o Nefim. Přečtěte si Helamana 
8:7–9 a zvažte možnost zvýraznit si, co lidé na podporu 
Nefiho říkali.

Přečtěte si Helamana 8:10 a všimněte si, jaký měla 
jejich slova na vzniklou situaci dopad. K Helamanovi 
8:7–10 byste si mohli napsat tuto zásadu: Pokud od-
porujeme zlu, můžeme zabránit tomu, aby se šířilo.

 3. Do studijního deníku si napište krátký odstavec,  
v němž vysvětlíte, proč je podle vás výše uvedená zásada 

v dnešní době důležitá.
 4. Do studijního deníku odpovězte na jednu nebo více 
z těchto otázek:

a) Jak můžete odolávat vlivům, které se vás snaží přesvědčit, 
abyste nedbali prorokova učení nebo mu vzdorovali?
b) Jakými vhodnými způsoby bychom mohli takovým vlivům od-
porovat a podporovat proroky Páně?
c) Kdy jste vy nebo někdo, koho znáte, vystoupili proti tako-
výmto vlivům? S jakým výsledkem?

Jak je zaznamenáno v Helamanovi 8:11–23, Nefi 
připomněl lidem několik různých proroků, kteří 
svědčili o Ježíši Kristu. Učil Nefity této zásadě: Bude-
me-li uplatňovat víru v Ježíše Krista a budeme-li 
poslušní, získáme věčný život. Navzdory velkému 
počtu proroků, jejichž učení potvrzovalo Nefiova 
slova, lidé Nefiho a jeho poselství odmítli. Přečtěte si 
Helamana 8:24–26 a zjistěte, jakým následkům měli 
Nefité čelit, pokud by dál odmítali svědectví proroků. 
Poté přemítejte o této otázce: Proč podle vás ti, kteří 
neustále popírají pravdu a bouří se proti Bohu, čelí tak 
vážným následkům?

Helaman 8:27–9:41
Nefi odhaluje, že hlavního soudce zavraždil jeho bratr
Nefi na důkaz toho, že lid byl v hříšném stavu a že to, 
co jim řekl ohledně jejich zničení, se naplní, odhalil, že 
hlavní soudce Nefitů byl zavražděn. Rovněž prohlásil, 
že zavražděný muž i jeho bratr byli členy Gadiantono-
vých lupičů. (Viz Helaman 8:27–28.)

 5. Do studijního deníku si zapište tuto zásadu: Slova 
proroků se naplní. Představte si, že jste detektiv, který 

vyšetřuje vraždu hlavního soudce. Pomocí veršů uvedených v zá-
vorkách najděte odpovědi na následující otázky. Odpovědi si za-
pište do studijního deníku.

První den vyšetřování:
a) Když pět lidí ověřovalo Nefiovo tvrzení, co zjistili? Proč padli 
k zemi? (Helaman 9:1–5)
b) Koho lidé podezírali z vraždy? (Helaman 9:7–8)

Druhý den vyšetřování:
c) Kdo byl shledán nevinným? (Helaman 9:10–14, 18)
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d) Kdo byl obviněn? (Helaman 9:16, 19)
e) Jaký důkaz své neviny Nefi podal? (Helaman 9:25–36)
f) Kdo byl vrahem? (Helaman 9:37–38)

Zvažte možnost označit si v písmech odpovědi na tyto 
otázky:

• Co se podle Helamana 9:5 oněch pět mužů, kteří na-
šli zavražděného hlavního soudce, domnívalo a čeho 
se obávali?

• O čem podle Helamana 9:36 Nefi tvrdil, že bude Sean-
tum svědčit, když se přizná k vraždě svého bratra?

• Proč podle Helamana 9:39–41 někteří lidé Nefimu 
uvěřili?

 6. Do studijního deníku si pod dnešní látku napište toto:

Prostudoval(a) jsem si Helamana 6–9 a dokončil(a) jsem 
tuto lekci (datum).

Další otázky, úvahy a postřehy, o které bych se rád(a) podělil(a) 
se svým učitelem:

23. BLOK: 1. DEN

Helaman 10
Úvod
Poté, co skončil soudní proces kvůli vraždě hlavního 
soudce (viz Helaman 7–9), se Nefi vydal na cestu 
domů. Přemítal o tom, co mu Pán ukázal, a také si 
dělal starosti kvůli zlovolnosti lidu. Ve chvíli, kdy byl 
Nefi velmi sklíčen, k němu promluvil Pán a navždy mu 
požehnal pečeticí mocí. Pán přikázal Nefimu, aby dál 
kázal lidu pokání, čehož Nefi ihned uposlechl.

Helaman 10:1–11
Nefi dostává pečeticí moc
Vzpomeňte si na nějakou situaci, kdy jste se ze všech sil 
snažili dělat to, co je správné, ale reakce druhých nebo 
výsledky, jichž jste dosáhli, se od vašeho očekávání 
lišily. V Helamanovi 10 se dočtete, jak Pán požehnal 
Nefimu, který byl nadále věrný navzdory obtížným 
okolnostem.

Nefi – poté, co byl zproštěn obvinění z vraždy hlavního 
soudce – zjistil, že lidé na dramatické události popsané 
v Helamanovi 9, jichž byli svědky, nereagují s vírou, ani 
nečiní pokání. Vydal se sklíčeně na cestu domů. Pře-
čtěte si Helamana 10:1–3 a zjistěte, o čem Nefi cestou 
domů přemítal. Slovo přemítat byste si mohli označit 

K ideálnímu prostředí pro stu-
dium evangelia patří pořádek, 
uctivost a klid. Pokuste se 
odstranit rušivé vlivy, které by 
vás mohly odvádět od studia 
písem a od přemítání o nich. 
President Boyd K. Packer, 
president Kvora Dvanácti 
apoštolů, učil, že „inspirace 
přichází snadněji v klidném 
prostředí“ a že „uctivost při-
volává zjevení“. („Reverence 
Invites Revelation“, Ensign, 
Nov. 1991, 21–22.)

Vytváření studijního 
prostředí

pokaždé, když je v těchto 
verších zmíněno. Přemítat 
znamená rozjímat a hlu-
boce přemýšlet, často 
o písmech nebo o jiných 
věcech Božích. Společně 
s modlitbou může pře-
mítání o věcech Božích 
přivolávat zjevení a přiná-
šet hlubší porozumění.

Zamyslete se nad těmito 
otázkami:

• O čem Nefi přemítal?
• Proč byl Nefi „sklíčen“?
• Co se stalo, když Nefi 

přemítal?

Zásada uvedená v He-
lamanovi 10:1–3 zní: 
Přemítání o věcech 
Páně nás připravuje na to, abychom mohli přijmout 
zjevení. Tuto zásadu názorně dokládají i jiné příklady 
z písem: Nefi přemítal o věcech, kterým učil jeho otec 
Lehi, a zjistil, že jsou pravdivé (viz 1. Nefi 10:17; 11:1); 
mladý Joseph Smith „uvažoval … znovu a znovu“ 
o Jakubovi 1:5 a pravda mu byla zjevena (viz Joseph 
Smith–Životopis 1:11–19); a president Joseph F. Smith 
přemítal a přemýšlel o verších z písem, které pojedná-
valy o vykoupení mrtvých, a pravda mu byla zjevena 
(viz NaS 138:1–6, 11).

Avšak zjevení, jež lidé obdrží, když přemítají o věcech 
Páně, většinou nepřicházejí v podobě slyšení nějakého 
hlasu, vidění či jinými takto dramatickými způsoby. Starší 
David A. Bednar z Kvora Dvanácti apoštolů vysvětlil:

„Zjevení jsou předávána různými způsoby, 
včetně snů, vidění, rozhovorů s nebeskými 
posly a inspirace. Některá zjevení obdr-
žíme okamžitě a intenzivně, jiná rozpoz-
náváme postupně a jemně. …

… Zjevení nejčastěji přichází v průběhu 
času po malých dávkách a je udělováno v souladu s na-
ším přáním, způsobilostí a přípravou. Takové projevy 
od Nebeského Otce postupně a pozvolně ‚[skrápějí 
duši naši] jako rosa z nebe‘ (NaS 121:45). Tento druh 
zjevení je spíše častější než vzácný a lze ho vysledo-
vat ve zkušenostech Nefiho, který vyzkoušel několik 
různých přístupů, než se mu podařilo získat od Labana 
mosazné desky (viz 1. Nefi 3–4). …

… Základní pravdy znovuzřízeného evangelia nebyly 
Proroku Josephu Smithovi sděleny všechny najednou 
v Posvátném háji. Tyto vzácné poklady byly zjeveny ve 
vhodné době a tehdy, když to okolnosti opodstatňovaly.
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President Joseph F. Smith objasnil, jak se tento druh 
zjevení projevoval v jeho životě: ‚Jako chlapec … jsem 
často … prosil Pána, aby mi ukázal nějakou zázračnou 
věc, a já jsem tak získal svědectví. Pán ale přede mnou 
zázraky zadržoval a ukazoval mi pravdu, řádek za 
řádkem, … dokud mi nedal poznat pravdu od hlavy až 
k patě, a dokud jsem nebyl absolutně očištěn od pochyb 
a strachu. …‘ (Conference Report, Apr. 1900, 40–41.)

My, členové Církve, máme sklon natolik zdůrazňo-
vat zázračné a nápadné duchovní projevy, že možná 
nedoceňujeme, nebo dokonce přehlížíme onen obvyklý 
způsob, jímž Duch Svatý uskutečňuje své dílo.“ („Duch 
zjevení“, Liahona, květen 2011, 88.)

 1. Do studijního deníku si napište o některém svém zá-
žitku, kdy jste pocítili, že jste obdrželi osobní zjevení. Za 

jakých okolností ke zjevení došlo? Jak vám přemítání pomáhá 
obdržet zjevení? (Pamatujte, že zjevení může přicházet mnoha 
různými způsoby. Může zahrnovat náhlé či pozvolné chvíle osví-
cení a porozumění nebo pocity pokoje a jistoty.)

Najděte si v životě čas na pravidelné přemítání, 
například během církevních shromáždění, před a po 
osobní modlitbě a studiu písem, poté, co jste zhlédli 
nebo si vyslechli generální konferenci, během půstu 
nebo když světíte den sabatu.

Představte si, že vlastníte něco, co má pro vás velikou 
cenu, a že to potřebujete svěřit někomu do opatrování. 

Komu byste onu věc svěřili? Proč byste si vybrali to-
hoto konkrétního člověka? Čím si tento člověk získal 
vaši důvěru?

Přečtěte si Helamana 10:4–5 a vyhledejte, proč Pán Ne-
fimu důvěřoval. Přemítejte o příkladech lidí, které znáte 
a kteří podle vašeho názoru neúnavně slouží Pánu bez 
ohledu na okolnosti.

Pánova odpověď Nefimu v Helamanovi 10:4 učí této 
zásadě: Pán nám dává požehnání a svěřuje zodpo-
vědnosti, pokud dáváme přednost Jeho vůli před 
tou svou.

 2. Do studijního deníku odpovězte na jednu nebo více 
z těchto otázek:

a) Jak poznáváte, jaká je vůle Páně ohledně vašeho života?
b) Co jste v poslední době v životě udělali, abyste Pánu ukázali, 
že Jeho vůle je důležitější než ta vaše a že podle Jeho vůle 
chcete vždy žít?
c) Ve které oblasti svého života byste se mohli více snažit po-
znávat a následovat vůli Páně místo té své?

Přečtěte si Helamana 10:5–7 a zjistěte, jaká požehnání 
a zaslíbení dal Pán Nefimu za jeho důvěryhodnost. Tato 
požehnání a zaslíbení si napište vedle odpovídajícího 
verše:

5. verš:   
 

6. verš:   
 

7. verš:   
 

Požehnání uvedené v Helamanovi 10:7 je ústřední 
naukou evangelia Ježíše Krista: Pečeticí moc svazuje 
a rozvazuje na zemi i v nebi. Víte o dalších lidech 
z písem, jimž byla udělena tato pečeticí moc? Mohli 
byste si vytvořit křížové odkazy mezi Helamanem 10:7 
a těmito pasážemi z písem: 1. Královská 17 (Eliáš); 
Matouš 16:15–19 (Petr); Nauka a smlouvy 132:46 
(Joseph Smith).

Přečtěte si Nauku a smlouvy 128:9 a zjistěte, čemu 
ohledně pečeticí moci učil Prorok Joseph Smith.

Stejné klíče pečeticí moci v dnešní době drží presi-
dent Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů. Pán 
ví, podobně jako důvěřoval Nefimu, že ani president 
Církve tuto moc nepoužije způsobem, který by byl 
v rozporu s Jeho vůlí. Tato pečeticí pravomoc je delego-
vána dalším způsobilým nositelům kněžství po celém 
světě, což umožňuje, aby kněžské obřady byly závazné 
jak na zemi, tak v nebi.
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Přemýšlejte o těchto slovech staršího Bruce R. McCon-
kieho z Kvora Dvanácti apoštolů ohledně důležitosti 
této pečeticí moci:

„Cokoli, co není zpečetěno touto mocí, 
končí, když lidé zemřou. Pokud křest 
nemá tuto trvalou pečeť, neumožní 
člověku vstoupit do celestiálního králov-
ství; pokud věčná manželská smlouva 
není zpečetěna touto pravomocí, nedo-

jdou její účastníci oslavení v nejvyšším nebi v celesti-
álním světě.

Díky pečeticí moci získávají všechny věci trvalou 
účinnost a platnost.“ (Mormon Doctrine, 2nd ed. 
[1966], 683.)

 3. Do studijního deníku si napište odpovědi na tyto 
otázky:

a) Co se podle staršího McConkieho stane, když obřad není zpe-
četěn patřičnou pravomocí?
b) Jaký vliv má pečeticí moc na váš život a jak byste chtěli,  
aby vám tato moc žehnala v budoucnu?

Přečtěte si toto ujištění staršího Russella M. Nelsona 
z Kvora Dvanácti apoštolů ohledně toho, že Boží peče-
ticí moc byla znovuzřízena: „Chrámy, obřady, smlouvy, 

obdarování a pečetění byly znovuzřízeny, přesně jak 
bylo prorokováno. Obřady chrámu zajišťují smíření 
s Pánem a pečetí rodiny, aby mohly být spolu na věky. 
Poslušnost posvátných smluv uzavřených v chrámu nás 
činí způsobilými obdržet věčný život – největší ze všech 
Božích darů člověku.“ („Připravte se na požehnání 
chrámu“, Liahona, říjen 2010, 42.)

Co nás podle staršího Nelsona činí způsobilými obdr-
žet slíbená požehnání pečeticí moci?

Helaman 10:12–19
Nefi je poslušen Pánova příkazu, aby kázal lidem pokání
Požádal vás někdy některý z rodičů, zaměstnavatel 
nebo vedoucí, abyste něco udělali, a vy jste to odkládali 
nebo jste to neudělali vůbec? Zamyslete se nad tím, co 
tím o sobě dáváte najevo, když odkládáte něco, o co 
jste byli požádáni.

Přečtěte si Helamana 10:11–12 a zjistěte, jak Nefi 
zareagoval na Pánův příkaz, aby kázal lidu pokání. Co 
ukazujeme Pánu tím, že okamžitě a bez váhání reagu-
jeme na Jeho rady a přikázání?

 4. Přečtěte si Helamana 10:13–18. Poté si do studijního 
deníku napište několik vět o tom, čemu jste se naučili 
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z Nefiova příkladu ohledně toho, jak reagovat na přikázání Páně. 
Zapište si, jak toto můžete uplatňovat ve svém životě.

Nefi svou věrností prokázal, že mu Pán může důvěřo-
vat, a bylo mu požehnáno velikou mocí a ochranou.

Procvičení mistrovství v písmu
V rámci procvičení mistrovství v písmu si přečtěte 
1. Nefiho 3:7; 2. Nefiho 2:27; 2. Nefiho 31:19–20 
a Mosiáše 2:17. Zamyslete se nad tím, jak se tyto verše 
z mistrovství v písmu vztahují na Nefiho a na jeho 
působení popsané v Helamanovi 10.

Snažte se dávat přednost Pánově vůli před tou svou 
a snažte se Ho vždy bez váhání uposlechnout. Když 
budete věrně sloužit Pánu jako Nefi, bude vám Pán 
důvěřovat a žehnat.

 5. Do studijního deníku si pod dnešní látku napište toto:

Prostudoval(a) jsem si Helamana 10 a dokončil(a) jsem 
tuto lekci (datum).

Další otázky, úvahy a postřehy, o které bych se rád(a) podělil(a) 
se svým učitelem:

23. BLOK: 2. DEN

Helaman 11–12
Úvod
Helaman 11–12 pokrývá období 14 let nefitské historie 
a hovoří o koloběhu spravedlivosti a zlovolnosti, jímž 
lid procházel. Lidé kvůli své pýše odmítali činit pokání 
ze svých zlovolností. Nefi zapečetil nebesa, což přineslo 
sucho a hladomor. Sucho a hladomor lid pokořil a on 
pak činil pokání a obrátil se k Pánu. Protože se však 
pokora nedostavila v důsledku jejich vlastního rozhod-
nutí, začali snadno zapomínat na Pána, svého Boha, 
dokud nebyli nuceni uvědomit si, jak moc potřebují 
Jeho pomoc. Bůh ve svém milosrdenství svůj lid ukáz-
ňuje, aby ho přivedl k pokání a ke spasení.

Helaman 11
Nefité procházejí koloběhem spravedlivosti a zlovolnosti

 1. Do studijního deníku si nakreslete následující koloběh 
spravedlivosti a zlovolnosti. Tomuto koloběhu se často 

říká „koloběh pýchy“. Povšimněte si, že v nákresu koloběhu chybí 
krok číslo 4. Co by podle vás bylo zapotřebí, aby se lid pozvedl ze 
zkázy a utrpení ke spravedlivosti a prosperitě? Během studia 

Helamana 11 se zaměřte na to, co vám pomůže tento krok v ko-
loběhu doplnit.

V Helamanovi 10 se dočítáte, že lidé nechtěli naslou-
chat slovu Božímu, které jim bylo dáno skrze proroka 
Nefiho. Znovu si přečtěte Helamana 10:18 a určete, 
kde se podle vás Nefité v této době (na konci 71. roku 
vlády soudců) v koloběhu pýchy nacházeli.

Následující činnost zaměřená na studium písem vám 
pomůže udělat si obrázek o koloběhu spravedlivosti 
a zlovolnosti mezi lidem v Knize Mormonově během 
14 let jeho historie. Přečtěte si verše z Helamana 11 
v níže uvedené tabulce, stručně popište stav, v němž 
se Nefité nacházeli, a doplňte číslo, které udává, kam 
byste je v rámci koloběhu pýchy umístili. V tabulce jsou 
předvyplněny dva příklady. Zaměřte se na slova, která 
vám pomohou doplnit chybějící čtvrtý krok koloběhu, 
který jste si nakreslili do studijního deníku.

Rok vlády 
soudců

Helaman 11 Stručný popis 
stavu Nefitů

Poloha 
v koloběhu

72–73 verše 1–2 Narůstají spory 
a války; tajná 
tlupa lupičů 
pokračovala 
v díle zkázy.

2, 3

73–75 verše 3–6

75 verše 7, 9–12

1. Spravedlivost 
a prosperita

2. Pýcha a zlovolnost

3. Zkáza a utrpení

4. ------------------------



221

Rok vlády 
soudců

Helaman 11 Stručný popis 
stavu Nefitů

Poloha 
v koloběhu

76–77 verše 17–18, 
20–21

Lidé se 
radovali 
a velebili Boha; 
byli spravedliví 
a znovu se jim 
dobře dařilo.

4, 1

78–79 verše 22–23

80 verše 24–26

80–81 verše 27–30, 
32–35

82–85 verše 36–37

Jak tato činnost zaměřená na studium písem ukazuje, 
4. krokem v koloběhu pýchy je „pokora a pokání“. Do-
pište si tento krok do schématu ve studijním deníku.

 2. Koloběh pýchy neodráží pouze stav společnosti. Lze 
ho vysledovat i v životě rodin nebo jednotlivců. Když po-

rozumíme tomu, jak funguje, pomůže nám to se mu vyhnout. Do 
studijního deníku si napište, co je podle vás zapotřebí k tomu, 
abyste se v koloběhu pýchy nedostali do fáze „pýchy a zlovol-
nosti“ nebo „zkázy a utrpení“.

Do písem vedle Helamana 11 byste si mohli napsat 
tuto zásadu: Skrze pokoru a pokání se můžeme 
vyvarovat pýchy a zkázy. V Helamanovi 11:4 byste si 
mohli označit, v co Nefi doufal, že se mezi jeho lidem 
stane díky hladomoru.

Zamyslete se, jak byste odpověděli na tyto otázky:

• Je potřeba, aby společnost, rodina nebo jednotlivec 
procházeli koloběhem pýchy?

• Co podle vás musí společnost, rodina nebo jednotlivec 
udělat, aby se do koloběhu pýchy nedostali?

Starší Richard G. Scott z Kvora Dvanácti apoštolů řekl 
ohledně Nefiovy modlitby toto: „Pán vyslyšel pokor-
nou prosbu svého služebníka [v Helamanovi 11:10–14] 
a hladomor zastavil, ale až následující rok. Tato událost 
názorně dokládá, že Pán naše prosby slyší okamžitě, 
ale ve své moudrosti na ně odpovídá až v okamžiku, 
kdy nám Jeho odpověď přinese největší prospěch.“ 
(„Nephi, Son of Helaman“, Heroes from the Book of 
Mormon [1995,] 154.)

President Ezra Taft Benson učil o tom, co můžeme dě-
lat, abychom se nedostali do koloběhu pýchy:

„Bůh chce mít pokorný lid. Buď se 
můžeme rozhodnout, že budeme pokorní, 
nebo můžeme být k pokoře přinuceni. 
Alma řekl: ‚Požehnaní jsou ti, kteří se 
pokoří, aniž by byli donuceni býti pokor-
nými.‘ (Alma 32:16.)

Rozhodněme se, že budeme pokorní.

Můžeme se rozhodnout, že se pokoříme tím, že 
přemůžeme nepřátelství vůči svým bratrům a sestrám, 
tím, že si jich budeme vážit jako sebe sama, a tím, že 
je budeme pozvedat tak vysoko, jako jsme my, nebo 
ještě výše. …

Můžeme se rozhodnout, že se pokoříme tím, že bu-
deme přijímat radu i pokárání. …

Můžeme se rozhodnout, že se pokoříme tím, že bu-
deme odpouštět těm, kteří nás urazili. …

Můžeme se rozhodnout, že se pokoříme tím, že bu-
deme nesobecky sloužit druhým. …

Můžeme se rozhodnout, že se pokoříme tím, že 
půjdeme na misii a budeme kázat slovo, které může 
přivést k pokoře ostatní. …

Můžeme se rozhodnout, že se pokoříme tím, že bu-
deme častěji navštěvovat chrám.

Můžeme se rozhodnout, že se pokoříme tím, že bu-
deme vyznávat své hříchy a zanecháme jich, a tím, že 
se narodíme z Boha. …

Můžeme se rozhodnout, že se pokoříme tím, že bu-
deme milovat Boha, že budeme podrobovat svou vůli 
té Jeho, a tím, že Ho dáme v životě na první místo. …
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Rozhodněme se, že budeme pokorní. Můžeme to 
dokázat. Vím, že můžeme.“ („Beware of Pride“, Ensign, 
May 1989, 6–7.)

Helaman 12
Mormon vysvětluje, proč Pán lidi ukázňuje
Představte si, že jste prorok Mormon a že jste zrovna 
dopsali pasáž o 14 letech nefitské historie, která je 
uvedena v Helamanovi 11. Jak byste doplnili tuto větu? 
„A tak vidíme,   
 .“

Přečtěte si Helamana 12:1 a zjistěte, čeho Mormon 
chtěl, abychom si povšimli. Zamyslete se nad tím, co 
měl Mormon na mysli, když mluvil o tom, „jak vrtkavé 
je srdce“ dětí lidských.

Přečtěte si Helamana 12:2–3 a zjistěte, jaká další pona-
učení Mormon chtěl, abychom získali. Soustřeďte se na 
slova „můžeme viděti“ (verš 2) a „tak vidíme“ (verš 3).

 3. Do studijního deníku si napište odpovědi na tyto 
otázky:

a) Proč je podle vás pro ty, kteří se mají dobře, tak snadné zapo-
mínat na Pána?
b) Jaké příklady dnešního pohodlí a blahobytu mohou člověka 
vést k tomu, aby zapomněl na Boha?
c) Jaké znáte situace, kdy některý člověk nebo skupina lidí zapo-
mněli ve svém blahobytu na Pána?

Některá z ponaučení, která Mormon chtěl, aby jeho 
čtenáři získali, jsou tato: Pokud nebudeme opatrní, 
může nás blahobyt vést k tomu, že zapomeneme 
na Pána a Pán ukázňuje svůj lid, aby ho přiměl 
k tomu, aby se na Něj rozpomenuli.

Starší D. Todd Christofferson z Kvora 
Dvanácti apoštolů učil o tom, proč nás 
Pán ukázňuje:

„Ačkoli je často nelehké to snášet, ve sku-
tečnosti bychom se měli radovat z toho, 
že Bohu stojíme za ten čas a úsilí, aby  

nás ukázňoval.

Božské ukázňování má nejméně trojí účel: 1) přimět 
nás k tomu, abychom činili pokání, 2) vytříbit a posvětit 
nás a 3) občas nás v životě znovu nasměrovat na onu 
cestu, o které Bůh ví, že je pro nás lepší.“ („Kteréžkoli 
miluji, kárám a [ukázňuji]“, Liahona, květen 2011, 98.)

Které z těchto účelů podle vás odráží Pánův záměr při 
ukázňování Nefitů a Lamanitů v Helamanovi 11–12? 

Kvůli čemu vás Pán ukázňoval nebo ukázňuje ve 
vašem životě?

 4. Do studijního deníku si napište odpovědi na tyto 
otázky:

a) Přečtěte si Helamana 12:4–6 a vyhledejte, jak jsou dále po-
psáni ti, kteří zapomínají na Boha. Jaké osobní postoje zabraňují 
jednotlivcům v tom, aby pamatovali na Boha?
b) Přečtěte si Helamana 12:7–13. Proč Mormon řekl, že děti lid-
ské „jsou méně nežli prach země“? Co z toho, co dělá prach, lidé 
někdy nejsou ochotni dělat?

President Joseph Fielding Smith učil: 
„Tento prorok [Mormon] neměl na mysli, 
že Pán chová větší zájem a lásku k prachu 
země než ke svým dětem. … Snaží se 
poukázat na to, že prach země je po-
slušný. Pohybuje se sem a tam podle toho, 

jak Pán přikáže. Všechny věci jsou v souladu s Jeho 
zákony. Pokud je mi známo, všechno ve vesmíru je 
poslušno zákona, který je tomu dán, až na člověka. 
Kamkoli se podíváte, naleznete zákon a řád, prvky, 
které jsou poslušny zákona, jenž je jim dán, a které jsou 
věrné svému povolání. Avšak člověk se bouří, a tak je 
v tomto smyslu člověk méně než prach země, neboť 
odmítá rady Páně.“ (Conference Report, Apr. 1929, 55.)

Mormon rozuměl tomu, že lidé, kteří chtějí, aby je 
Bůh vedl, jsou něčím více než prachem země. Jeho 
přirovnání mělo zaměřit pozornost na ty, kteří jsou 
pyšní a odmítají hlas Páně a mají vrtkavé srdce. Jak je 
zaznamenáno v Helamanovi 12:9–20, Mormon nám 
připomněl Pánovu velikou moc nad přírodními živly 
– všechny se chovají tak, jak On přikáže. Zamyslete se 
nad tím, do jaké míry jste poslušní Pánových přikázání 
vy sami. V jakém smyslu je vaše ochota být poslušni 
Jeho přikázání projevem vaší pokory? Jak je používání 
svobody jednání k tomu, abychom Jeho slov poslušni 
nebyli, projevem pýchy?

 5. Do studijního deníku si zapište tyto věty a dokončete je:
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a) A tak jsem v Helamanovi 11–12 viděl, že …
  b) Proto budu …

Když pamatujeme na Pána, nasloucháme Jeho hlasu 
a činíme pokání, projevujeme tím pokoru a víru v Něj. 
On na oplátku dodržuje svůj slib, že nám bude žehnat, 
že se nám bude dařit a že nám nakonec dá věčný život.

 6. Do studijního deníku si pod dnešní látku napište toto:

Prostudoval(a) jsem si Helamana 11–12 a dokončil(a) jsem 
tuto lekci (datum).

Další otázky, úvahy a postřehy, o které bych se rád(a) podělil(a) 
se svým učitelem:

23. BLOK: 3. DEN

Helaman 13–14
Úvod
Několik let předtím, než se narodil Spasitel, vyslal 
Pán lamanitského proroka jménem Samuel, aby kázal 
pokání Nefitům v Zarahemle. Tento prorok Samuel byl 
vedle proroka Nefiho druhým svědkem Ježíše Krista. 
Varoval Nefity před zkázou, která je postihne, nebu-
dou-li činit pokání. Samuel otevřeně mluvil o jejich 
sklonu odmítat proroky a snažit se dosáhnout štěstí 
pácháním nepravostí. Oznámil jim, jaká znamení bu-
dou oznamovat narození a smrt Ježíše Krista. Rovněž 
učil, že celé lidstvo bude skrze vykoupení Ježíše Krista 
přivedeno zpět do přítomnosti Boží, aby bylo souzeno.

Helaman 13
Samuel varuje Nefity před zkázou, která je postihne, 
nebudou-li činit pokání
Když jste udělali něco špatného a bylo zapotřebí, aby 
vás některý z rodičů nebo vedoucích napomenul, jak 
jste zareagovali?

Zpráva o prorokovi, jenž volal lid k pokání, zazname-
naná v Helamanovi 13–16 je jedinečná tím, že v Knize 
Mormonově se jedná o první případ toho, kdy lamanit-
ský prorok volá k pokání Nefity.

Přečtěte si Helamana 13:1–8, 11, abyste pochopili, proč 
Samuel kázal Nefitům a k čemu ho Pán vedl, aby řekl. 
Tyto verše znázorňují tuto zásadu: Proroci získávají 
a předávají poselství, která jim Bůh vkládá do 
srdce. Jaké poselství vložil Bůh do srdce Samuelovi? 

Jaký účinek Samuel podle Helamana 13:7 doufal, že 
bude mít jeho poselství na Nefity?

 1. Ve studijním deníku si napište něco o tom, kdy jste 
měli pocit, že jeden z rodičů nebo některý církevní ve-

doucí byl inspirován k tomu, aby předal určité poselství. Jaký vliv 
na vás toto poselství mělo?

Při studiu Helamana 13:17–23 a Helamana 13:24–30 
napište na příslušné místo odpovědi na otázky uve-
dené v této tabulce.
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HELAMAN 13:17–23
Zásada: Pokud nepamatujeme na Pána, jsme náchylnější k pýše a nepravosti.

Které verše podle vás učí výše zmíněné zásadě?

Jaké prokletí mělo podle Samuela přijít na Nefity?

Co podle Samuela Nefité nedělali, když svým srdcem lpěli na bohatství?

Jak podle vás mohou dnešní mladí lidé lpět srdcem na bohatství (na majetku, zvyklostech a tužbách), které může vést k pýše 
a nepravosti?

Proč je podle vás nezbytné pamatovat „na Pána, svého Boha, v těch věcech, ve kterých vám požehnal“? (Verš 22.)

HELAMAN 13:24–30
Zásada: Pokud odmítáme slova Pánových proroků, budeme toho litovat a zažijeme utrpení.

Které verše podle vás učí výše zmíněné zásadě?

Na co se podle Samuela Nefité vymlouvali, když odmítali proroky Páně?

Proč podle vás lidé často přijímají falešné proroky tak, jak to popsal Samuel?

Odpovězte na další dvě otázky, přičemž použijte proslovy z poslední generální konference otištěné v Liahoně:

Čemu konkrétně například učí naši žijící proroci a apoštolové?

Před jakými konkrétními problémy nás proroci a apoštolové varují, abychom se jim vyhnuli?

Znovu si přečtěte Helamana 13:26–28 a zjistěte, jak 
na falešné proroky reagovali Nefité. President Ezra Taft 
Benson prohlásil: „To, jak reagujeme na slova žijícího 
proroka, když nám říká, co musíme vědět, ale co by-
chom raději nechtěli slyšet, je zkouškou naší věrnosti.“ 
(The Teachings of Ezra Taft Benson [1988], 140.)

 2. Do studijního deníku si napište odpovědi na tyto 
otázky:

a) Jaké prorocké rady jste se například rozhodli uposlechnout?
b) Jak jste byli požehnáni díky tomu, že jste této rady uposlechli?
c) Jak se můžete ve větší míře řídit radami žijících proroků?

Samuel prorokoval, že Nefité, nebudou-li činit pokání, 
budou za 400 let zničeni (viz Helaman 13:9–10), a učil, 
že jediným důvodem, proč ještě zničeni nebyli, je sku-
tečnost, že mezi nimi žijí spravedliví lidé (viz Helaman 
13:12–14).

Přečtěte si Helamana 13:38, abyste zjistili, proč se v Sa-
muelově době stalo tolik Nefitů tak zlovolnými.

Samuel prohlásil, že při konání nepravostí se ne-
můžeme cítit šťastně, což nám pomáhá pochopit, že 
opravdové štěstí přichází pouze tehdy, když do-
držujeme přikázání Boží. Která pasáž z mistrovství 
v písmu rovněž učí této pravdě? (Viz poznámka pod 
čarou c u Helamana 13:38.)

President Ezra Taft Benson nám pomohl 
porozumět této zásadě, když řekl: 
„Existuje staré rčení, které říká: Je lepší 
se připravit a problémům předcházet, 
než je pak napravovat a činit pokání.  
[Jak pravdivé to je]! … První obranná 

linie, máme-li si uchovat mravní čistotu, spočívá 
v tom, že se připravíme, abychom odolávali pokušení 
a předcházeli tomu, abychom neupadli do hříchu.“ 
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(„The Law of Chastity“, Brigham Young University 
1987–1988 Devotional and Fireside Speeches [1988], 51; 
speeches.byu.edu.)

Samuel učil, že rozhodnutí Nefitů odkládat pokání 
vyústí v jejich utrpení a zničení. Jiné záznamy v Knize 
Mormonově učí tomu, že člověk může setrvávat ve 
vzpouře a zlovolnosti, až ho nakonec může duch 
pokání opustit. Například Laman a Lemuel nechtěli 
naslouchat Bohu a „neměli citu“. (1. Nefi 17:45.) 
Tyto příklady dokládají, proč je tak důležité, abychom 
pokání neodkládali. Skrze pokání lze vše napravit 
a zabránit tomu, aby hřích a pokušení přemohly vaši 
touhu následovat Boha.

Přečtěte si tato slova presidenta Dietera F. Uchtdorfa 
z Prvního předsednictva, abyste lépe porozuměli tomu, 
že i když si v životě zvolíte špatný směr, je možné se 
znovu vydat správnou cestou:

„Během své přípravy na to, abych se stal 
kapitánem aerolinek, jsem se musel naučit, 
jak řídit letadlo na velké vzdálenosti. Lety 
přes obrovské oceány, překonávání 
rozsáhlých pouští a spojení mezi světadíly 
musí být pečlivě naplánováno, aby se 

zajistil bezpečný přílet do plánovaného cíle. Některé 
z těchto nonstop letů mohou trvat až čtrnáct hodin 
a jsou dlouhé téměř patnáct tisíc kilometrů.

Při těchto dlouhých letech existuje jeden důležitý bod 
rozhodnutí, běžně známý jako bod bezpečného návratu. 
Až do tohoto bodu má letadlo dostatek paliva na to, 
aby se otočilo a bezpečně se vrátilo na letiště, odkud 
vyletělo. Při překročení bodu bezpečného návratu 
kapitán tuto možnost ztrácí a musí pokračovat dál. 
Z tohoto důvodu se o tomto bodu často hovoří jako 
o bodu bez návratu.

… Satan si přeje, abychom si mysleli, že když jsme 
zhřešili, minuli jsme ‚bod bez návratu‘ – že je příliš 
pozdě na to, abychom změnili svůj kurs. …

… Aby nás přiměl ztratit naději, cítit se bídně, jako se cítí 
on sám, a věřit, že jsme mimo dosah odpuštění, může 
dokonce zneužívat slova z písem, která zdůrazňují Boží 
spravedlnost, aby z toho vyplynulo, že neexistuje milosr-
denství. …

Kristus přišel, aby nás zachránil. Pokud jsme nabrali 
špatný kurs, Usmíření Ježíše Krista nám může dodat 
ujištění, že hřích není bodem bez návratu. Bezpečný 
návrat je možný, budeme-li se řídit Božím plánem pro 
naše spasení.“ („Bod bezpečného návratu“, Liahona, 
květen 2007, 99.)

Jak mohou tato slova presidenta Uchtdorfa dodat 
naději těm, kteří si myslí, že zhřešili tolik, že již minuli 

„bod bez návratu“?   
 

Helaman 14
Samuel prorokuje o znameních Spasitelova narození a smrti
Zamyslete se nad nějakou událostí, která se v součas-
nosti stala za hranicemi vaší země a která přitáhla celo-
světovou pozornost. Jak se lidé dozvídají o událostech, 
které se dějí v jiných částech světa – například o pří-
rodních katastrofách či o válkách? Proč chtějí lidé vědět 
o událostech, které se dějí v jiných částech světa?

Samuel prorokoval o Spasitelově narození a smrti – 
o událostech, které se měly stát daleko od Zarahemly. 
Prostudujte si Helamana 14:3–6 a v písmech si označte 
znamení, která měla provázet narození Ježíše Krista. 
Prostudujte si Helamana 14:20–27 a označte si zna-
mení, která měla provázet Jeho smrt.

 3. Do studijního deníku si napište, jak byste podle vás 
reagovali, kdybyste byli na onom místě a vyslechli si Sa-

muelova proroctví osobně. Které ze všech těchto znamení by vás 
nejvíce přesvědčilo o tom, že je třeba, abyste činili pokání?

Tato znamení jsou poučná i symbolická. Když Ježíš 
Kristus přišel na svět, přinesl s sebou více světla. Když 
zemřel, zavládla větší temnota. Totéž se děje v našem 
životě – když Mu dovolíme, aby vstoupil do našeho 
srdce, nebo když Mu v tom bráníme.

Přečtěte si Helamana 14:11–13 a zjistěte, jaký byl Sa-
muelův cíl nebo záměr, když kázal Nefitům. V písmech 
byste si mohli očíslovat, co Samuel chtěl, aby Nefité 
věděli a dělali. (Slova „skrze zásluhy jeho“ ve 13. verši 
znamenají skrze Usmíření Ježíše Krista.) Z těchto veršů 
se dozvídáme, že víra v Ježíše Krista vede k pokání 
a k odpuštění hříchů.

Přečtěte si Helamana 14:28–29 a vyhledejte, proč nám 
Pán dává znamení a zázraky. Jedna z pravd, kterou 
se zde dozvídáme, zní: Pán dává lidem znamení 
a zázraky, aby jim pomohl v Něho věřit. Přemítejte 
o znameních (důkazech), která vám pomáhají věřit 
v Ježíše Krista.

Když se učíte o znameních prorokovaných Samue-
lem, je důležité pamatovat na to, že Pán dává znamení 
proto, aby pomohl spravedlivým lidem věřit a činit 
pokání, zatímco zlovolní vyhledávají nebo vyžadují 
znamení z osobních sobeckých důvodů. (Viz NaS 46:9.) 
Ačkoli je důležité, abychom znali znamení Pánovy 
smrti či znamení Jeho Druhého příchodu, je zcela 
nezbytné, abychom znali i Samuelovo učení ohledně 
smrti a Vzkříšení Ježíše Krista.

Pečlivě si přečtěte Helamana 14:15–19 a pak si prostu-
dujte následující schéma.
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Poté, co si přečtete Helamana 14:15–19 a prostudujete 
si toto schéma, přemýšlejte o těchto bodech:

• Zrození do smrtelnosti lze nazývat duchovní  
smrtí, protože jsme odděleni od přítomnosti Nebes-
kého Otce.

• Smrtí a Vzkříšením Ježíš Kristus vykupuje celé 
lidstvo z Pádu, takže se můžeme vrátit do Boží 
přítomnosti.

• Skrze Usmíření Ježíše Krista je celé lidstvo přivedeno 
zpět do přítomnosti Boží, aby bylo souzeno.

• Při Posledním soudu lidé, kteří budou dál odmítat 
činit pokání, zažijí další duchovní smrt – stav, kdy 
budou navždy odříznuti z přítomnosti Boží.

• Ježíš Kristus nás vykupuje z duchovní smrti pod 
podmínkou, že budeme činit pokání.

V Helamanovi 14:15–19 si označte slova, která od-
povídají tučně vytištěným naukám, které jste si právě 
přečetli. Na závěr si přečtěte Helamana 14:30–31.

 4. Do studijního deníku si napište, jak byste pomocí He-
lamana 14:30–31 některému svému příteli vysvětlili, proč 

jsou naše rozhodnutí v tomto životě tak důležitá.

Boží přítomnost1. Pád Adama a Evy přinesl 
první duchovní smrt (viz 
Helaman 14:16).

Země

Smrt a  
duchovní svět

2. Vzkříšení přivádí celé lidstvo 
zpět do přítomnosti Boží, aby 
bylo souzeno (viz 2. Nefi 2:20; 
Helaman 14:17).

3. Ti, kteří činí pokání 
a přijímají odpuštění 
hříchů, dlí v přítomnosti 
Boží na věky (viz 
Helaman 14:13; Mormon 
7:7–8).

4. Ti, kteří pokání 
nečiní, budou znovu 
z přítomnosti Boží 
vyloučeni a vytrpí druhou 
duchovní smrt (viz 
Helaman 14:18).

 5. Do studijního deníku si pod dnešní látku napište toto:

Prostudoval(a) jsem si Helamana 13–14 a dokončil(a) jsem 
tuto lekci (datum).

Další otázky, úvahy a postřehy, o které bych se rád(a) podělil(a) 
se svým učitelem:

23. BLOK: 4. DEN

Helaman 15–16
Úvod
Když Samuel Lamanita promlouval z věže k Nefi-
tům v Zarahemle, prorokoval, že pokud nebudou 
činit pokání, Bůh je zcela zničí. (Viz Helaman 15:17.) 
Prohlásil, že Lamanité se stali spravedlivějšími než 
Nefité a že Pán prodlouží dny Lamanitů. Někteří 
Nefité uvěřili Samuelovým slovům a dali se od Nefiho 
pokřtít. Jiní, kteří Samuelovi nevěřili, se ho pokoušeli 
zabít. Samuela ochránila moc Boží a on se vrátil zpět 
do své země.
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Helaman 15
Samuel varuje Nefity a vysvětluje jim, že Lamanité se stali 
zaslíbeným lidem
Zde jsou příklady dvou mužů v hypotetických situacích:

Mladý muž byl vychován rodiči, kteří nebyli členy 
Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů a nekladli 
takový důraz na učení Ježíše Krista. Dovolili svému 
náctiletému synovi, aby pil alkohol, v kterémžto zvyku 
pokračoval i na vysoké škole. Později poznal misio-
náře Svatých posledních dnů. Poté, co se s misionáři 
několikrát setkal, slíbil, že se alkoholu vzdá. O ně-
kolik dní později byl se skupinou přátel. Nabídli mu 
alkoholický nápoj.

Jiný mladý muž byl vychován v rodině Svatých posled-
ních dnů. Jeho rodiče pořádali pravidelně rodinné do-
mácí večery a rodinné studium písem. Zvykl si denně 
studovat písma a modlit se. Chodil do Primárek, sloužil 
v kvorech Aronova kněžství a absolvoval seminář. Znal 
a chápal evangelium Ježíše Krista a Boží přikázání. Na 
univerzitě navázal nová přátelství. Jednou večer mu 
přátelé nabídli alkoholický nápoj.

Zvažte úroveň duchovní síly, kterou lze od těchto 
mladých mužů v dané situaci očekávat, a v čem to lze 
porovnat s tím, co se učíte o Lamanitech a Nefitech 
v Helamanovi 15.

 1. Do studijního deníku si napište odpovědi na tyto 
otázky:

a) Jaký byl podle Helamana 15:3, 17 duchovní stav Nefitů?
b) Jaký byl podle Helamana 15:4–8 duchovní stav Lamanitů? 
(Slovo obezřetně v Helamanovi 15:5 znamená „opatrně“ nebo 
„pozorně“.)

Přestože měli Lamanité „pro nepravost tradic otců 
[svých]“ dlouhou historii zlovolnosti, když došli k po-
znání pravdy, činili pokání a stali se „pevní a stálí ve 
víře“. (Helaman 15:4, 7.) Na rozdíl od nich se Nefité 
stali pyšnými a odmítali pravdy evangelia.

Pečlivě si přečtěte Helamana 15:7–8 a doplňte me-
zery v následující větě: Poznání pravdy a víra ve svatá 
písma vede k ------------- a -------------, což přináší 
-----------------------------------; tudíž všichni, kteří tohoto 
došli, jsou -----------------------------------.

Zatímco se Lamanité učili pravdě tím, že studovali 
písma a věřili jim, vypěstovali si víru v Ježíše Krista 
a byli vedeni k pokání. Zakusili změnu srdce a stali  
se pevnými a stálými ve víře.

 2. Ve studijním deníku si odpovězte buď na jednu z ná-
sledujících otázek, nebo na obě:

a) Kdy vám studium písem pomohlo udělat potřebné změny 
v životě?
b) Jak podle vás může zvyk pilného studia písem pomoci člo-
věku ke změně srdce?

Samuelovo učení nám pomáhá porozumět tomu, jak 
důležité je zůstat věrni znalostem a víře, které jsme 
získali. Přečtěte si Helamana 15:14–17 a vyhledejte 
slova, která ilustrují tuto zásadu evangelia: Pokud lidé 
přestanou věřit poté, co obdrželi plnost evangelia, 
obdrží větší zatracení. Tuto zásadu si můžete zapsat 
do písem vedle těchto veršů. Také byste si na okraj 
písem mohli napsat křížový odkaz na NaS 82:3.

Jaké uplatnění má tato zásada ve vašem životě? Stalo 
se někdy, že jste jednali proti něčemu, o čem jste 
věděli, že je pravdivé? Co musíte dělat pro to, abyste 
posilovali svou víru ve Spasitele, činili pokání a byli 
pevní a stálí ve víře?

Helaman 16
Ti, kteří uvěřili Samuelovi, byli pokřtěni; ostatní se v srdci 
zatvrdili
Zamyslete se nad tím, jak většinou reagujete na slova 
žijících proroků a apoštolů. Nefité měli příležitost 
obdržet slova lamanitského proroka Samuela. Využijte 
toho, čemu jste se naučili z Helamana 16:1–7, k dopl-
nění této tabulky, abyste zjistili, kteří lidé uvěřili a jak 
Nefité reagovali.
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Helaman 16 Uvěřila tato 
skupina 
Nefitů?

Jak tito lidé reagovali na 
slova proroka Samuela?

Ano Ne

Verš 1

Verš 2

Verše 3–5

Verše 6–7

 3. Do studijního deníku si napište odpovědi na tyto 
otázky:

a) Proč se podle vás někteří mladí lidé v dnešní době zlobí a od-
mítají rady proroků?
b) Kdy jste byli svědky toho, jak se někdo řídil radou proroka 
i přesto, že ji ostatní zavrhovali?
c) Kdy jste se rozhodli řídit se radou proroka i přesto, že ji 
ostatní odmítali?
d) Co se z Helamana 16:13–14 dozvídáte o slovech proroků?

Zamyslete se nad následujícími slovy 
presidenta Ezry Tafta Bensona o tom, jak 
lidé ve světě reagují na slova novodobých 
proroků: „Prorok nemusí být ve světě 
a světskými lidmi právě oblíben. Když 
prorok odhaluje pravdu, lidi to rozděluje. 

Upřímní v srdci dbají jeho slov, ale nespravedliví 
proroka buď ignorují, nebo proti němu bojují. Když 
prorok poukáže na hříchy světa, ti ze světa mu buďto 
chtějí zavřít ústa, nebo se chovají, jako kdyby prorok 
neexistoval, než aby činili pokání ze svých hříchů. 
Popularita nikdy není zkouškou pravdy. Mnoho 
proroků bylo zabito nebo zapuzeno. Zatímco se 
přibližuje Pánův Druhý příchod, lze očekávat, že jak 
budou lidé ze světa čím dál tím zlovolnější, prorok 
u nich nebude tolik oblíbený.“ (The Teachings of Ezra 
Taft Benson [1988], 133.)

Přečtěte si Helamana 16:16–21, abyste zjistili, jak si 
nevěřící ospravedlňovali to, že odmítali naplnění pro-
roctví a znamení z nebes. Možná si v písmech můžete 
označit ty výmluvy a argumenty proti prorokům, o kte-
rých se domníváte, že jsou v dnešní době nejběžnější.

Přečtěte si Helamana 16:23 a do písem či studijního 
deníku si zapište důsledek, jenž postihne ty, kteří od-
mítají Pánovy svědky. Vaše slova by se mohla podobat 
této zásadě: Když odmítáme Pánovy svědky, umož-
ňujeme Satanovi, aby se zmocnil našeho srdce.

Přečtěte si následující citát presidenta 
Henryho B. Eyringa z Prvního předsednic-
tva a označte si slova, která potvrzují to, 
čemu jste se naučili z Helamana 16: 
„Když se odmítneme řídit radou přicháze-
jící od Boha, nezvolili jsme si tím nezávis-

lost na vnějších vlivech. Jen jsme si zvolili, že se 
necháme ovlivňovat někým jiným. Odmítli jsme 
ochranu dokonale milujícího, všemocného a vševědou-
cího Otce v nebi, jehož jediným cílem, jakož i cílem 
Jeho Milovaného Syna, je dát nám věčný život, dát nám 
vše, co má, a přivést nás jako rodinu zpět domů do 
svého láskyplného objetí. Odmítnutím Jeho rady jsme 
si zvolili, že se necháme ovlivňovat jinou mocí, jejímž 
cílem je učinit nás nešťastnými a jejíž pohnutkou je 
nenávist. Naše mravní svoboda jednání je dar od Boha. 
Toto naše nezadatelné právo ale není ani tak právem 
rozhodnout se, že se nenecháme ovlivnit, jako spíš 
právem zvolit si, které z oněch mocí se podrobíme.“ 
(„Finding Safety in Counsel“, Ensign, May 1997, 25.)

Co se podle presidenta Eyringa stane, když budeme 
v životě odmítat Boží vliv? Proč je důležité, abychom 
pochopili, že když odmítneme vliv Boha ve svém ži-
votě, dostaneme se do vlivu Satana?

Zamyslete se, zda jste se někdy nějakým způsobem 
v srdci zatvrdili proti radám od proroka a apoštolů. 
Až budete přemýšlet o tom, čemu nás učí a jak jejich 
rady přijímáte, mohlo by být přínosné znovu si pro-
číst brožurku Pro posílení mládeže. Rozhodněte se, co 
uděláte dnes, abyste byli pevní a stálí v životě podle 
evangelia a v naslouchání radám Pánových proroků.

 4. Do studijního deníku si pod dnešní látku napište toto:

Prostudoval(a) jsem si Helamana 15–16 a dokončil(a) jsem 
tuto lekci (datum).

Další otázky, úvahy a postřehy, o které bych se rád(a) podělil(a) 
se svým učitelem:
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24. BLOK: 1. DEN

3. Nefi 1
Úvod
Předtím, než prorok Nefi (syn Helamanův) odešel 
ze země, předal záznamy svému nejstaršímu synu 
Nefimu. Nevěřící se domluvili, že všichni věřící budou 
zabiti, pokud se proroctví o narození Ježíše Krista ne-
vyplní do určitého dne. Zatímco se Nefi modlil k Pánu 
za všechny věřící, přišel k němu hlas Páně, který mu 
oznámil, že znamení o Jeho narození budou dána tu 
noc. Proroctví Samuela Lamanity se naplnilo, když po 
západu slunce nenastala temnota a objevila se nová 
hvězda. Navzdory Satanově snaze zničit víru lidí „větší 
část lidu uvěřila a obrátila se k Pánu“. (3. Nefi 1:22.)

3. Nefi 1:1–26
Proroctví o narození Ježíše Krista jsou naplněna a mnoho 
Nefitů je obráceno
Vzpomeňte si na některé lidi z písem nebo z historie 
Církve, kteří obětovali život evangeliu Ježíše Krista. 
Proč podle vás byli ochotni přinést takovou oběť?

Jak je zaznamenáno ve 3. Nefim 1, skupina věrných 
Nefitů se musela rozhodnout, zda budou ochotni obě-
tovat svůj život, a zůstat tak věrni svému přesvědčení. 
Tato kapitola začíná vysvětlením, že Nefi dal posvátné 
záznamy svému synovi, který se také jmenoval Nefi, 
a pak odešel ze země. (Viz 3. Nefi 1:1–3.) Pak popisuje 
zkoušku víry, kterou mnozí Nefité zažili.

Přečtěte si 3. Nefiho 1:4–9 a vyhledejte onu obtížnou 
situaci, které věrní Nefité čelili. Jak byste se cítili, kdy-
byste byli Nefi a nadešel by čas, kdy měli být všichni 
věřící zničeni? Na chvíli se zamyslete, proč může být 
pro některé lidi obtížné, aby v této situaci zůstali věrní.

Přečtěte si 3. Nefiho 1:10–12 a vyhledejte, co Nefi v této 
kritické chvíli udělal. Přečtěte si Pánovu odpověď Ne-
fimu uvedenou ve 3. Nefim 1:13–14. Ve 3. Nefim 1:13 si 
můžete označit slova, která poukazují na tuto zásadu: 
Pán naplní všechna slova, která nechává zaznít 
prostřednictvím svých proroků.

ÚVOD KE  

3. knize Nefiově
Proč studovat tuto knihu?
Při studiu 3. Nefiho se budete učit o Spasitelových 
slovech a skutcích, které vykonal během svého 
působení mezi lidem Knihy Mormonovy. Vedoucí 
Církve mluví o 3. Nefim jako o „pátém evangeliu“ 
našeho Pána, protože se stejně jako čtyři evangelia 
Nového zákona zaměřuje přímo na učení a působení 
Ježíše Krista. (Viz Gordon B. Hinckley, „The 
Cornerstones of Our Faith“, Ensign, Nov. 1984, 52.) 
President Ezra Taft Benson učil, že „3. Nefi obsahuje 
některé z nejdojemnějších a nejmocnějších pasáží 
v celých písmech. Svědčí o Ježíši Kristu, Jeho prorocích 
a nauce spasení.“ („The Savior’s Visit to America“, 
Ensign, May 1987, 6.) Tím, že poznáte, jak Ježíš 
Kristus projevoval lidem soucit jednomu po druhém, 
můžete lépe porozumět tomu, jak moc Mu záleží 
na vás. (Viz 3. Nefi 11:15; 17:21.) Také můžete získat 
důležitá ponaučení, když si všimnete, jak se někteří 
lidé připravili na setkání se Spasitelem, zatímco jiní se 
bránili tomu, aby zažili úžasná požehnání.

Kdo napsal tuto knihu?
Mormon zkrátil záznamy z velkých desek Nefiových, 
a tím vytvořil knihu 3. Nefi. Kniha je pojmenována 
po Nefim, který byl synem Nefiovým a který působil 
v období před, během a poté, co se Spasitel zjevil 
lidem. Během období velké zlovolnosti, které 
předcházelo příchodu Ježíše Krista, Nefi sloužil 
s „mocí a velkou pravomocí“. (3. Nefi 7:17.) Přesto 
však Nefiova služba byla pouhou předehrou ke 
službě Ježíše Krista, jehož slova a skutky jsou hlavním 
námětem 3. Nefiho. Zatímco Mormon zkracoval 
Nefiův záznam, přidal ke knize i vlastní komentář 
a svědectví. (Viz 3. Nefi 5:8–26; 26:6–12; 29–30.)

Kdy a kde byla napsána?
Původní záznamy použité jako zdroje pro knihu 
3. Nefiho byly pravděpodobně napsány mezi roky 
1 př. Kr. až 34 po. Kr. Mormon tyto záznamy zkrátil 
v období mezi roky 345 po Kr. až 385 po Kr. Mormon 
nezaznamenal, kde se právě nacházel, když tuto 
knihu sestavoval.
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 1. Zkuste si představit, jak se asi Nefi cítil poté, co se ob-
jevilo znamení o narození Spasitele. Do studijního deníku 

si napište, jak si myslíte, že byste reagovali, kdybyste tam v té 
době byli. Jak myslíte, že byste se cítili, kdybyste byli Nefim 
a právě by se ukázalo ono znamení?

Přečtěte si 3. Nefiho 1:4, 
14–15, 19–21 a vyhledejte 
další výrazy, které zdů-
razňují Pánovu důsled-
nost v naplňování slov 
Jeho proroků. Tyto výrazy 
byste si mohli v pís-
mech označit. Při četbě 
3. Nefiho 1:14 může být 
užitečné rozumět tomu, 
že bytost, která pro-
mlouvala, plní dvě role 
a mluvila z obou hledisek 
– jako Jehova (který je 
Otcem udělením božské 
pravomoci) a jako Ježíš 
Kristus, budoucí smrtelný 
Syn Boží.

Abyste viděli, jak byla proroctví o narození Spasitele 
naplněna, napište do levého sloupečku této tabulky 
proroctví Samuela Lamanity. Potom do pravého 

Brigham Young jednou položil 
tuto otázku: „Čtete písma tak, 
jako kdybyste byli na místě 
mužů, kteří je psali? … Je 
vaší výsadou to tak pociťovat, 
abyste mohli být s duchem 
a významem psaného slova 
Božího obeznámeni tak dobře, 
jako jste obeznámeni se svými 
každodenními záležitostmi.“ 
(Učení presidentů Církve: Brig-
ham Young [2004], 119.)

Vžijte se do situace 
těch, kteří psali písma

sloupečku napište verš ze 3. Nefiho 1 a krátký popis 
naplnění onoho proroctví.

Proroctví Samuela Lamanity Naplnění

1. proroctví (Helaman 14:3–4): 3. Nefi 1:

2. proroctví (Helaman 14:5): 3. Nefi 1:

3. proroctví (Helaman 14:6): 3. Nefi 1:

4. proroctví (Helaman 14:7): 3. Nefi 1:

Při četbě 3. Nefiho 1:16–18 si všimněte, jak reago-
vali zlovolní, když se objevila znamení. Některé 
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jejich reakce byste si mohli označit. Ve 3. Nefim 1:18 
se učíme, že někteří lidé se „počali … báti pro svou 
nepravost a pro svou nevíru“. Zamyslete se nad touto 
otázkou: Jak vede hřích a nevíra ke strachu?

Přečtěte si 3. Nefiho 1:22–23 a vyhledejte, o co se Satan 
pokusil poté, co byla dána znamení o narození Pána. 
Dokončete následující větu, abyste vyjádřili zásadu, 
kterou naleznete ve verši 22: Když čelíme Satanovým 
lžím, můžeme se rozhodnout   
 .

Biskup Richard C. Edgley, který sloužil v Předsedajícím 
biskupstvu, nám dal radu, jak reagovat během našich 
vlastních zkoušek víry. Označte si ta z jeho slov, která 
vás nabádají k tomu, abyste věřili i přes pochybnosti, 
kterými vás Satan může pokoušet:

„Vzhledem ke konfliktům a těžkostem, 
kterým dnes ve světě čelíme, bych rád 
navrhl jedno rozhodnutí – rozhodnutí 
naplněné pokojem a ochranou, rozhod-
nutí, které je vhodné pro všechny. Tímto 
rozhodnutím je víra. Vězte, že víra není 

bezplatný dar, který dostaneme, aniž bychom na něj 
pomysleli, bez touhy či úsilí. … Spasitel řekl: ‚Poďtež 
ke mně‘ (Matouš 11:28) a ‚tlucte, a bude vám [dáno]‘ 
(Matouš 7:7). Toto jsou slovesa činu – pojďte a tlucte. 
Jsou to rozhodnutí. A tak říkám, rozhodněte se pro 
víru. Rozhodněte se pro víru, místo pro pochyby; 
rozhodněte se pro víru, místo pro obavy; rozhodněte 
se pro víru u toho, co je neznámé a neviditelné; 
rozhodněte se pro víru, místo pro pesimismus. …

… Když se logika, rozum nebo osobní intelekt 
střetne s posvátným učením a naukou, nebo když na 
vaši víru útočí rozporuplné informace, … rozhodněte 
se nevypudit svou nevírou ono seménko [víry] ze 
svého srdce. Pamatujte na to, že neobdržíte žádné 
svědectví, teprve až po zkoušce své víry. (Viz Eter 
12:6.)“ („Víra – rozhodnutí je na vás“, Liahona, listo-
pad 2010, 31–33.)

 2. K jakým lžím a podvodům se ďábel uchyluje v dnešní 
době, aby srdce lidí zatvrdil proti pravdě? Do studijního 

deníku si napište, co můžete dělat pro to, abyste si udrželi víru 
v Ježíše Krista a v Jeho znovuzřízené evangelium, i když se ďábel 
snaží způsobit, abyste o své víře pochybovali.

Přečtěte si 3. Nefiho 1:24–25 a určete, jaké další 
zkoušce někteří věřící čelili. Přemítejte o tom, čemu se 
můžete naučit z reakce těchto lidí, když se dozvěděli, 
že neměli pravdu.

3. Nefi 1:27–30
Nefitští odpadlíci a někteří Lamanité se připojují ke 
Gadiantonovým lupičům
Několik let poté, co byla dána znamení o narození Je-
žíše Krista, začali mít někteří odštěpenci od Nefitů vliv 
na schopnost věřících stát pevně v evangeliu. Jak mů-
žete stát pevně ve víře i přes útoky na Církev v dnešní 
době? Přečtěte si 3. Nefiho 1:27–30 a vyhledejte, zda 
ti z „dorůstajícího pokolení“ Lamanitů měli dobrý, či 
špatný vliv na víru druhých.

Všimněte si, že mnozí z lamanitských mladých „se stali 
samostatnými“ a odvrátili se od evangelia. (Viz 3. Nefi 
1:29.) Sestra Kathleen H. Hughesová, která sloužila 
v generálním předsednictvu Pomocného sdružení, na-
vrhla možný význam výrazu „stali [se] samostatnými“: 
„[Toto] podle mě znamená, že hleděli hlavně na sebe 
a oddávali se touhám, před kterými je proroci varovali. 
Podlehli Satanovým pokušením a svodům.“ („Grow 
Up unto the Lord“, Ensign, Feb. 2010, 18.)

Do písem vedle 3. Nefiho 1:29–30 nebo do studijního 
deníku si můžete napsat tuto zásadu: Když se pod-
dáme pokušení, náš příklad může mít negativní 
vliv na víru a spravedlivost ostatních.

 3. Abyste lépe pochopili, jak se tato zásada vztahuje na 
vás, napište si do studijního deníku odpovědi na tyto otázky:

a) Kdy jste byli svědky příkladu uvedené zásady? Jak můžete zů-
stat věrnými, i když se lidé ve vašem okolí rozhodují, že věrní ne-
budou?
b) Ačkoli je důležité vědět, že náš příklad může mít negativní 
vliv na druhé, je také důležité si pamatovat, že náš příklad může 
někoho jiného posílit. Kdy jste byli svědkem toho, jak dorůstající 
pokolení nebo mládež Církve měly pozitivní vliv na víru druhých?

 4. Ve studijním deníku si vytvořte seznam způsobů, jak 
můžete pozitivně ovlivňovat víru členů rodiny, sboru nebo 

odbočky nebo svých vrstevníků. Vyberte si ze seznamu dvě mož-
nosti a napište, jak konkrétně toho dosáhnete.

 5. Do studijního deníku si pod dnešní látku napište toto:

Prostudoval(a) jsem si 3. Nefiho 1 a dokončil(a) jsem tuto 
lekci (datum).

Další otázky, úvahy a postřehy, o které bych se rád(a) podělil(a) 
se svým učitelem:
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24. BLOK: 2. DEN

3. Nefi 2–5
Úvod
Krátce poté, co lidé uviděli znamení o narození Ježíše 
Krista, začali zapomínat na svědectví, která obdrželi, 
a začali se zatvrzovat v srdci. Mnozí Nefité i Lamanité 
odmítli další znamení a divy a stali se zlovolnějšími. 
Následkem toho se Gadiantonovi lupiči stali silněj-
šími a hrozili zničením Nefitů. Hlavní soudce Nefitů, 
Lachoneus, shromáždil všechny spravedlivé Nefity 
a Lamanity a vyzval je, aby činili pokání a připravili se 
k boji. Díky své jednotě a víře v Pána nad svými ne-
přáteli zvítězili. Spravedliví Nefité a Lamanité uznali 
po svém vysvobození skutečnost, že byli zachováni 
mocí Boží.

3. Nefi 2
Spravedliví Nefité a Lamanité se sjednocují, aby se mohli 
bránit proti Gadiantonovým lupičům
Zamyslete se nad několika důležitými duchovními 
zážitky, které jste v životě měli. (Pamatujte, že duchovní 
zážitky nemusí být nutně dramatické nebo neobvyklé, 
aby pro vás měly velký význam.) Proč je podle vás dů-
ležité, abyste si tyto duchovní zážitky pamatovali?

Přečtěte si 3. Nefiho 2:1–3 a zaměřte se na to, co se stalo 
lidem, když začali zapomínat na znamení spojená s na-
rozením Spasitele. Čemu se můžete z tohoto záznamu 
naučit o nebezpečí zapomínání duchovních zážitků?

Jednou ze zásad, které se můžeme naučit z toho, co se 
stalo Nefitům, je to, že když zapomeneme před-
chozí duchovní zážitky, staneme se zranitelněj-
šími vůči Satanovým pokušením a klamům. Tuto 
zásadu byste si mohli zapsat do písem vedle 3. Nefiho 
2:1–3. Přitom se zamyslete nad tím, proč kvůli zapo-
mínání duchovních zážitků můžeme být vůči Satanovi 
zranitelnějšími.

Přemítejte o tom, co vám může pomoci rozeznat a pa-
matovat si duchovní zážitky. Vyjmenujte několik nápadů, 
které podle vás mohou nejvíce pomoci:   
 

President Henry B. Eyring z Prvního předsednictva 
vyprávěl o tom, jak mu pomohlo zapisování duchov-
ních zážitků do deníku. Při čtení o jeho zkušenosti si 
podtrhněte některá požehnání, která lze získat tím, že 
si budeme zaznamenávat duchovní zážitky:

„Po mnoho let jsem si každý den zapsal 
pár řádků. Nikdy jsem nevynechal jediný 
den, bez ohledu na to, jak jsem byl 
unavený nebo jak brzy ráno jsem musel 
vstávat. Než jsem začal psát, vždy jsem 
přemítal o této otázce: ‚Viděl jsem dnes 

ruku Boží, jak se dotkla nás nebo našich dětí nebo naší 
rodiny?‘ Zatímco jsem přemítal, něco se začalo dít. 
Když jsem vzpomínal na to, co se toho dne stalo, viděl 
jsem důkazy toho, co Bůh udělal pro někoho z nás, 
čeho jsem si během rušného dne nevšiml. A když se 
toto stalo, a stávalo se to často, uvědomil jsem si, že 
díky snaze se na to rozpomenout, mi Bůh mohl ukázat, 
co On udělal.

V srdci jsem začal pociťovat něco více než jen vděčnost. 
Mé svědectví rostlo. Začal jsem mít ještě větší jistotu, 
že Nebeský Otec slyší naše modlitby a odpovídá na 
ně. Pociťoval jsem větší vděčnost za ono zjemňování 
a tříbení, které přichází díky Usmíření Spasitele Ježíše 
Krista. A více jsem se spoléhal na to, že Duch Svatý 
nám může připomenout všechno – dokonce i to, čeho 
jsme si nevšimli nebo čemu jsme nevěnovali pozornost, 
když se to stalo.“ („Ó pomněte, pomněte“, Liahona, 
listopad 2007, 67.)

 1. Do studijního deníku napište, jak vám pamatování  
si duchovních zážitků pomohlo zůstat věrnými i přes Sa-

tanovu snahu vás pokoušet a klamat. (K tomu může patřit i pa-
matování si duchovních zážitků prostřednictvím toho, že si  
je zapisujete do deníku.)

Jak je zaznamenáno ve 3. Nefim 2:4–19, mnozí Ne-
fité nadále zůstávali zlovolní a Gadiantonovi lupiči se 
rozrostli a nabrali na síle. Stali se agresivnějšími, což 
přimělo obrácené Lamanity k tomu, aby spojili síly 
s Nefity a bojovali proti nim. Ačkoli Nefité a Lamanité 
byli víceméně úspěšní s vyhnáním Gadiantonových lu-
pičů ze svých zemí, byli stále, 15 let poté, co byla dána 
znamení o narození Ježíše Krista, v nebezpečné situaci.

3. Nefi 3:1–10
Vůdce Gadiantonových lupičů požaduje, aby se Nefité 
a Lamanité vzdali
Ve 3. Nefim 3:1–10 vidíme příklady toho, jak ďábel 
občas pracuje skrze druhé, aby oslabil naši víru a svedl 
nás na scestí. Giddiani, vůdce Gadiantonových lupičů, 
napsal dopis Lachoneovi, hlavnímu soudci a správci 
sjednocených Nefitů a Lamanitů, aby ho přesvědčil, 
že se mají Gadiantonovým lupičům vzdát. Přečtěte si 
3. Nefiho 3:2–10 a zaměřte se na slova, která ukazují 
taktiky, jež Giddiani použil, aby oslabil Lachoneovu víru 
a svedl ho na scestí. Tato slova byste si mohli označit.
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Tyto verše nás učí, že Satan a jeho následovníci 
často používají falešné pochvaly, sliby a výhrůžky 
k tomu, aby svedli lidi na scestí. Je důležité si uvě-
domit, že Satanovy taktiky jsou často méně nápadné 
a že k tomu, aby nás pokoušel, může využít spíše naše 
přátele a lidi, které máme rádi, než zjevné nepřátele. 
Přesto se Giddianiovy motivy a taktiky podobají tomu, 
jak Satan pracuje v dnešní době, aby svedl lidi na scestí.

 2. Vyberte si jednu z Giddianiových taktik a ve studijním 
deníku vysvětlete, jak může ďábel obdobnou taktiku 

uplatňovat na dnešní mládež. Také napište, jak této taktice mů-
žete odolat.

3. Nefi 3:11–4:33
Lachoneův lid se připravuje na obranu a poráží 
Gadiantonovy lupiče
Lachoneus byl Giddianiovým dopisem zaskočen 
a rozhodl se, že svůj lid připraví na hrozící útok. Přečtěte 
si následující verše z písem a vyhledejte alespoň čtyři 
způsoby, jak Lachoneus připravoval svůj lid duchovně 
a časně (fyzicky) na to, aby útoku Gadiantonových lu-
pičů odolal. (Tip: až budete tyto verše studovat, rozlišujte 
mezi Giddianim – vůdcem Gadiantonových lupičů, 
a Gidgidonim – velikým prorokem a velitelem Nefitů.)

• 3. Nefi 3:12
• 3. Nefi 3:13–14
• 3. Nefi 3:15
• 3. Nefi 3:17–19

 3. Do studijního deníku si doprostřed prázdné stránky 
nakreslete svislou čáru. Nadepište jeden sloupec slovy La-

choneovy přípravy a druhý sloupec slovy Novodobé paralely. Pod 
nadpis „Lachoneovy přípravy“ napište nebo nakreslete čtyři pří-
klady toho, jak se Lachoneus a Nefité připravovali, aby se ubránili 
útoku. Pod nadpis „Novodobé paralely“ napište nebo nakreslete 
několik příkladů z dnešní doby, které se podobají tomu, co Lacho-
neus udělal, aby svůj lid připravil. Tyto paralely by měly 

znázorňovat duchovní a časné přípravy, které nám jsou doporučo-
vány, abychom činili v posledních dnech.

 4. Abyste mohli lépe přemýšlet nad tím, jak můžete 
v praxi uplatňovat to, čemu jste se naučili, napište si do 

studijního deníku odpověď na dvě nebo více z těchto otázek:
a) Jak můžete opevnit svůj domov proti útokům protivníka?
b) Jak nás může ochránit to, když se budeme shromažďovat jako 
rodiny, odbočky nebo sbory?
c) Proč je denní studium písem nezbytně důležité k tomu, abyste 
se posilovali?
d) Kdy vám modlitba pomohla získat duchovní sílu během proti-
venství nebo v nebezpečí?
e) V čem může být pokání formou přípravy na budoucnost?
f) Proč je podle vás rozhodnutí následovat ty, kteří mají ducha 
proroctví a zjevení, v dnešní době obzvláště důležité?

Abyste se dozvěděli, co se stalo, když Gadiantonovi lu-
piči zaútočili na Lachonea a jeho lid, přečtěte si 3. Ne-
fiho 4:7–12. Z tohoto záznamu se dozvídáme, že když 
se duchovně i časně připravíme, můžeme překonat 
překážky skrze sílu Páně.

Lachoneus a jeho lid se ubránili Gadiantonovým lupi-
čům a zničili jejich vůdce. Zvítězili díky vůdcům, které 
si zvolili (viz 3. Nefi 3:19; 4:17), díky své poslušnosti 
(viz 3. Nefi 3:21; 4:18) a díky tomu, že se spoléhali na 
Pána (viz 3. Nefi 4:30–31). Přečtěte si 3. Nefiho 4:30–33 
a zaměřte se na to, jak lidé reagovali na své vítězství nad 
Gadiantonovými lupiči. Co lidé uznali, že bylo příčinou 
jejich vysvobození od Gadiantonových lupičů? Jedna 
zásada, kterou tyto verše popisují, zní: Rozpoznání 
Boží dobrotivosti a milosrdenství v našem vysvobo-
zení z těžkostí nám pomáhá zůstat pokornými.

3. Nefi 5
Mezi lidmi je znovunastolen mír; Mormon vysvětluje 
zkrácení záznamů
Přemýšlejte o tom, jak nějaký osobní duchovní záži-
tek ovlivnil vaši víru, touhy nebo to, jak jste po tomto 
duchovním zážitku jednali. Přečtěte si 3. Nefiho 5:3–4 
a určete, co Nefité dělali poté, co obdrželi požehnání 
od Pána. Všimněte si, že jednou z reakcí lidí bylo to, že 
začali kázat evangelium.

Ve 3. Nefim 5:14–26 Mormon vysvětlil, proč zhotovoval 
zkrácený záznam. Přečtěte si 3. Nefiho 5:12–13 a za-
měřte se na to, co Mormon řekl o své zodpovědnosti 
zapsat zkrácení nefitských záznamů.

Z těchto veršů se dozvídáme, že jako učedníci Ježíše 
Krista máme zodpovědnost učit druhé o cestě 
k věčnému životu. Jedním z nejdůležitějších způsobů, 
jak můžeme Pánu projevovat vděčnost za to, co pro 
nás dělá, je pomáhat druhým přijít k Němu a obdržet 
požehnání, která pro ně má.
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 5. Do studijního deníku si napište několik způsobů, jak 
můžete učit druhé tomu, aby dosáhli věčného života jako 

učedníci Ježíše Krista. Také se zamyslete nad situacemi, kdy byste 
mohli mít možnost těmto věcem učit.

 6. Do studijního deníku si pod dnešní látku napište toto:

Prostudoval(a) jsem si 3. Nefiho 2–5 a dokončil(a) jsem 
tuto lekci (datum).

Další otázky, úvahy a postřehy, o které bych se rád(a) podělil(a) 
se svým učitelem:

24. BLOK: 3. DEN

3. Nefi 6–10
Úvod
Nefité a Lamanité žili po svém zázračném vysvobo-
zení od Gadiantonových lupičů tři roky v míru. Pýcha, 
třídní rozdíly a pronásledování, které vyvstalo, vedly 
ke zlovolnosti, a nakonec i ke svržení nefitské vlády. 
Ke znamením smrti Ježíše Krista patřila i veliká zkáza, 
která zničila mnohá nefitská města a zabila zlovolné 
obyvatele. Tři dny pokrývala zemi temnota. Uprostřed 
temnoty vyzýval hlas Spasitele lidi k tomu, aby se 

k Němu navrátili. Když se temnota rozplynula, nářky 
lidí se proměnily v radost a chválu Ježíše Krista.

3. Nefi 6–7
Nefité se stávají pyšnými, Církev se rozpadá, tajná spolčení 
ničí vládu a lidé se rozdělují do kmenů
Zamyslete se nad nějakým zážitkem, kdy jste se museli 
rozhodnout, zda budete, nebo nebudete následovat 
proroka. Jak je zaznamenáno ve 3. Nefim 6–7, ně-
kteří Nefité zažili tragické následky odmítání proroků, 
zatímco jiní zažili požehnání, která pramení z pokání 
a naslouchání Pánovým vyvoleným služebníkům.

Jak čteme ve 3. Nefim 5, Nefité činili pokání a pilně 
sloužili Bohu a byli vysvobozeni božskou mocí od 
Gadiantonových lupičů. Nefitům se poté na krátkou 
dobu dařilo dobře. Do srdcí mnoha lidí však rychle 
vstoupila pýcha, což způsobilo rozpory uvnitř Církve. 
Proroci byli vysláni, aby kázali proti zlovolnosti lidu, 
ale soudci je zajali a nechali je tajně zabít. (Viz 3. Nefi 
6:4–23.) Během přibližně šesti let se lidé „poddali 
moci Satanově“ (3. Nefi 7:5) a stali se natolik zlovol-
nými, že bojovali proti veškeré spravedlivosti. Tajná 
spolčení zničila vládu země a způsobila, že se lidé 
rozdělili do kmenů.

Navzdory zlovolnosti lidu nepřestával Nefi svědčit 
o jeho hříších a volat ho ku pokání. (Viz 3. Nefi 7:15–
20.) Přečtěte si 3. Nefiho 7:21–22 a označte si několik 
příkladů toho, jak byli lidé požehnáni, když následovali 
Nefiho. Z těchto veršů se učíme, že když budeme 
činit pokání a následovat Pánovy služebníky, bu-
deme v životě pociťovat vliv Ducha Svatého.

 1. Napište si do studijního deníku o nějaké chvíli nebo 
době, kdy jste se rozhodli následovat radu proroka nebo 

jiných vedoucích kněžství. Jak jste díky tomu byli požehnáni?

3. Nefi 8:1–18
Velká zkáza naplňuje znamení o smrti Ježíše Krista
Představte si, že nadešel den Druhého příchodu Ježíše 
Krista. Jak myslíte, že se budete cítit, až ta chvíle na-
stane? Podobným způsobem čekali na příchod Ježíše 
Krista dlouhou dobu Nefité. Samuel Lamanita pro-
rokoval o znameních, která se objeví při smrti Ježíše 
Krista. (Viz Helaman 14:20–27.) Přečtěte si 3. Nefiho 
8:3–4 a povšimněte si rozdílů v tom, jak někteří Nefité 
reagovali na tato znamení.

Přečtěte si 3. Nefiho 8:5–7 a vyhledejte, co se stalo ve 
34. roce poté, co byla dána znamení spojená s naroze-
ním Spasitele. Projděte si 3. Nefiho 8:8–18 a vyhledejte, 
co se stalo obyvatelům měst, která byla zasažena bouří 
a s ní spojeným zemětřesením. Přečtěte si 3. Nefiho 
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10:11–12 a označte si, kdo tuto zkázu přežil. Přestože 
přeživší byli spravedlivější částí Nefitů, i tak museli činit 
pokání a přijít k Ježíši Kristu.

 2. Na prázdnou stránku ve studijním deníku napište no-
vinový článek, ve kterém popíšete události ze 3. Nefiho 

8:5–18. Vymyslete vhodný titulek, nakreslete nějaký obrázek 
a poté napište reportáž o zkáze, která nastala.

3. Nefi 8:19–25
Temnota pokryla zemi na tři dny
Zamyslete se nad nějakým zážitkem, kdy jste byli na 
místě, kde byla absolutní tma – například v jeskyni 
nebo v místnosti bez oken, když někdo zhasl světla 
(nebo si představte, jaké by to asi bylo). Jaký to byl 
pocit, být v temnotě a nevidět? Přečtěte si 3. Nefiho 
8:19–23 a vyhledejte, co se stalo poté, co bouře a zkáza 
ustaly. (Můžete si označit slova, která popisují, jak 
rozsáhlá ona temnota byla.)

Přečtěte si 3. Nefiho 8:24–25 a vyhledejte, co by podle 
Nefitů bývalo zabránilo smrti a zničení tolika jejich lidí.

 3. Do studijního deníku si napište odpovědi na tyto 
otázky:

a) V čem jsou následky hříchu podobné tomu, jako když jsme 
v temnotě?
b) V čem se pokání podobá vpuštění světla do temné místnosti?

3. Nefi 9:1–14
V temnotě vyzývá hlas Ježíše Krista ty, kteří přežili, aby 
činili pokání a přišli k Němu
Během oněch třech dnů temnoty promluvil hlas 
Spasitele k těm, kteří byli ušetřeni. Přečtěte si 3. Ne-
fiho 9:1–2, 7 a vyhledejte, proč Spasitel řekl, že mezi 
lidem musela nastat zkáza. Potom si přečtěte 3. Nefiho 
9:13–14 a vyhledejte, co Spasitel řekl, aby lid utěšil 
v jeho utrpení. Ty části veršů, které pro vás mají nějaký 
zvláštní význam, byste si mohli označit.

Starší C. Scott Grow ze Sedmdesáti svědčil o tom, že Spa-
sitel vyzývá všechny, aby k Němu přišli a byli uzdraveni:

„Ježíš Kristus je velikým Uzdravovatelem 
naší duše. S výjimkou hříchů zatracení 
neexistuje hřích ani přestupek, bolest ani 
zármutek, na který by uzdravující moc 
Jeho Usmíření nedosáhla.

Když zhřešíme, Satan nám říká, že jsme ztraceni. Vykupi-
tel, na rozdíl od Satana, nabízí vykoupení všem, dokonce 
i vám a mně – nehledě na to, co jsme udělali špatně.“ 
(„Zázrak Usmíření“, Liahona, květen 2011, 109.)

Spasitelova výzva ve 3. Nefim 9:13, abychom k Němu 
přišli a obdrželi Jeho uzdravující moc, platí pro každého 
z nás. Aby nás Spasitel mohl uzdravit, musíme při-
jmout Jeho výzvu a přijít k Němu, činit pokání z hříchů 
a být obráceni.

 4. Do studijního deníku si napište o některé oblasti svého 
života, které by mohla prospět Spasitelova uzdravující moc. 

Co je nutné udělat pro to, abyste Ho pozvali, aby vás uzdravil?

3. Nefi 9:15–22
Spasitelův hlas oznamuje, že skrze Jeho oběť byl naplněn 
zákon Mojžíšův
V rámci zákona Mojžíšova, podle kterého Nefité až 
do tohoto okamžiku žili, přikázal Pán svému lidu, aby 
přinášel zvířecí oběti, jež byly předzvěstí největší oběti, 
kterou Pán nakonec přinese skrze Usmíření. Pomocí 
Spasitelových slov ve 3. Nefim 9:17 dokončete tuto větu: 
„Mnou přichází vykoupení a ve mně je   
 .“

Spasitel prohlásil, že všechny obřady, zákony a symboly 
zákona Mojžíšova, které byly dány proto, aby na Něj lid 
upomínaly, byly naplněny, když Spasitel dokončil svou 
smírnou oběť. Přečtěte si 3. Nefiho 9:19 a určete, co po-
dle Spasitele už Nefité neměli nadále obětovat. Potom 
si projděte 3. Nefiho 9:20 a označte si, jaké místo toho 
měli přinášet oběti.

Co podle vás znamená přinést jako oběť „srdce zlo-
mené a ducha zkroušeného“? Zlomeného ducha má 
člověk, který je pokorný, učenlivý a kajícný. Abyste 
prohloubili své porozumění tomu, co znamená mít 
zlomené srdce a zkroušeného ducha, přečtěte si násle-
dující citát staršího D. Todda Christoffersona z Kvora 
Dvanácti apoštolů a označte si slova, pomocí nichž 
definuje „srdce zlomené a ducha zkroušeného“:

„Když lidé v dávných dobách chtěli 
uctívat Pána a usilovali o Jeho požehnání, 
často Mu přinášeli nějaký dar. … Když 
usilujete o požehnání obrácení, můžete 
Pánovi obětovat dar svého zkroušeného 
neboli kajícného srdce a lítostivého neboli 

poslušného ducha. Ve skutečnosti je to dar sama sebe 
– toho, čím jste a čím se stáváte.

Je ve vás nebo ve vašem životě něco nečistého nebo 
nesprávného? Když se toho zbavíte, je to dar Spasiteli. 
Chybí vám v životě nějaký dobrý návyk nebo vlastnost? 
Když si ji osvojíte a zapojíte ji do svého charakteru, 
dáváte dar Pánovi.“ („Až se obrátíš“, Liahona, květen 
2004, 12.)
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Přečtěte si 3. Nefiho 9:21–22 a vyhledejte, jakými se 
podle Spasitelova učení máme stát, abychom k Němu 
mohli přijít.

 5. Myslete na nějaké děti, které znáte. Do studijního de-
níku napište vlastnosti malých dětí, které potřebujeme 

k tomu, abychom mohli přijít ke Spasiteli.

Dokončete následující zásadu pomocí vhodných slov, 
která naleznete ve 3. Nefim 9:13–14, 20–22: Když 
přijdeme ke Kristu se srdcem zlomeným a duchem 
zkroušeným, On  
 . 
(Existuje více správných odpovědí.)

 6. Abyste tuto pravdu pochopili ještě lépe, odpovězte na 
tyto otázky:

a) Jaký postoj nám může zabránit v tom, abychom Pánu oběto-
vali zlomené srdce a zkroušeného ducha?
b) V čem jste viděli, že vám Pán žehná, když jste k Němu přišli 
s kajícným srdcem a poslušným duchem?
c) Jak můžete Pánu lépe obětovat zlomené srdce a zkroušeného 
ducha?

3. Nefi 10
Pán slibuje, že shromáždí svůj lid tak, jako slepice 
shromažďuje svá kuřátka
Poté, co lidé uslyšeli hlas Páně, byli tak udiveni, že 
v zemi panovalo po mnoho hodin ticho. Potom hlas 
k lidem promluvil znovu. (Viz 3. Nefi 10:1–3.) Pře-
čtěte si 3. Nefiho 10:4–6 a určete, co se Spasitel podle 
svých slov pokusil udělat, aby lid ochránil a podpořil. 
Označte si slib, který dal Spasitel v 6. verši těm, kteří 
činí pokání a přijdou k Němu s celým úmyslem srdce.

Spasitel použil přirovnání ke slepici shromažďující svá 
kuřátka pod křídla, aby je ochránila před nebezpečím. 
Zamyslete se nad tím, v čem se Spasitel podobá slepici, 

která chce ochránit svá kuřátka před nebezpečím. 
A dále, proč podle 3. Nefiho 10:4–6 nebyl shromážděn 
celý dům Izraele?

Přečtěte si 3. Nefiho 10:8–10 a vyhledejte, co se stalo 
poté, co lidé uslyšeli Spasitelův hlas.

 7. Do studijního deníku si pod dnešní látku napište toto:

Prostudoval(a) jsem si 3. Nefiho 6–10 a dokončil(a) jsem 
tuto lekci (datum).

Další otázky, úvahy a postřehy, o které bych se rád(a) podělil(a) 
se svým učitelem:

24. BLOK: 4. DEN

3. Nefi 11:1–17
Úvod
Krátce po veliké zkáze a třech dnech temnoty se 
přibližně 2 500 mužů, žen a dětí shromáždilo kolem 
chrámu v zemi Hojnosti. (Viz 3. Nefi 17:25.) Uslyšeli 
hlas, kterému zpočátku nerozuměli. Když poslouchali 
pozorněji, poznali, že je to hlas Nebeského Otce, který 
jim představil svého Syna Ježíše Krista. Spasitel světa 
se jim zjevil. Ježíš Kristus vyzval shromážděné, aby je-
den po druhém pocítili ránu v Jeho boku a stopy hřebů 
na Jeho rukou a nohou, a získali tak osobní svědectví, 
že byl zabit pro hříchy světa.

3. Nefi 11:1–7
Lid slyší hlas Otce oznamující příchod Jeho Syna
Vezměte si tužku a tohoto studijního průvodce, jděte 
ven a po dobu jedné minuty jen poslouchejte. Pak 
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zapište co nejvíce zvuků, které jste slyšeli:   
  
 

Nyní udělejte hvězdičku vedle každého zvuku, který 
je obvykle obtížné určit nebo který byste možná vůbec 
nezaznamenali, kdybyste pečlivě neposlouchali. Potom 
se vraťte dovnitř.

Krátce po veliké zkáze a temnotě, jež symbolizovaly 
smrt Ježíše Krista, se lid shromáždil u chrámu v zemi 
Hojnosti. Zatímco společně hovořili o tom, co se při-
hodilo, stalo se něco podivuhodného, čemu zpočátku 
nerozuměli. Přečtěte si 3. Nefiho 11:1–3 a  zjistěte, čemu 
lidé nerozuměli. Mohli byste si označit, jak je popsán 
Boží hlas a jaký vliv měl tento hlas na ty, kteří ho slyšeli.

Zamyslete se na chvíli nad tím, jak se vlastnosti hlasu, 
který lid slyšel, podobají nabádáním, jež získáváme 
od Ducha Svatého. Jaké pravdě o tom, jak k nám Pán 
a Duch Svatý často promlouvají, se můžete naučit 
ze 3. Nefiho 11:1–3? Jedna z nauk, kterou můžeme 
v těchto verších najít, je tato: Duch Svatý k nám často 
promlouvá tichým, jemným hlasem, který pociťu-
jeme v srdci.

President Boyd K. Packer, president Kvora Dvanácti 
apoštolů, vysvětlil, jak Pánův hlas působí na naši mysl 
a srdce skrze Ducha Svatého:

„Možná, že to vůbec nejdůležitější, čemu 
jsem se při četbě Knihy Mormonovy 
naučil, je to, že hlas Ducha k nám přichází 
spíše jako pocit než zvuk. Naučíte se, 
stejně jako jsem se to naučil já, ‚naslou-
chat‘ onomu hlasu, kterého lze spíše 

pociťovat než slyšet. …

Dar Ducha Svatého … vás bude vést a chránit, a do-
konce napravovat vaše jednání. Je to duchovní hlas, 
který přichází do mysli jako myšlenka nebo pocit, který 
je vám vložen do srdce.“ („Rady mládeži“, Liahona, 
listopad 2011, 17.)

 1. Zamyslete se nad nějakým zážitkem, kdy jste v mysli 
nebo srdci vnímali Pánův hlas nebo vnuknutí od Ducha. 

Zapište si tuto zkušenost do studijního deníku a popište, jak jste 
se cítili.

Nefité uslyšeli hlas dvakrát a nerozuměli mu. Přečtěte 
si 3. Nefiho 11:4–7a zaměřte se na to, co Nefité udělali 
napotřetí jinak, aby hlasu porozuměli. Co podle vás 
znamená, že lidé „otevřeli uši své, aby uslyšeli“ tento 
hlas? (3. Nefi 11:5.)

President Boyd K. Packer poskytl následující radu tý-
kající se toho, co musíme dělat, abychom slyšeli Pánův 
hlas skrze Ducha Svatého a rozuměli mu. Podtrhněte 
si slova, která vám pomohou poznat, co máte dělat 

a čeho se naopak vyvarovat, abyste mohli skrze Ducha 
Svatého lépe slyšet Pánův hlas.

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

Občas na nás bude Duch tlačit dostatečně silně a do-
statečně často, aby získal naši pozornost; ale z vlastní 
zkušenosti vím, že pokud nevěnujeme pozornost oněm 
jemným pocitům, pokud nenasloucháme prostřed-
nictvím těchto pocitů, Duch většinou ustoupí a čeká, 
dokud nezačneme hledat a naslouchat, způsobem 
a vyjádřením, jež jsou nám vlastní.“ („How Does the 
Spirit Speak to Us?“ New Era, Feb. 2010, 3.)

Do písem vedle 3. Nefiho 11:5–6 a do studijního 
deníku byste si mohli napsat tuto zásadu: Když se 
naučíme, jak naslouchat Pánovu hlasu skrze Du-
cha Svatého, budeme schopni porozumět tomu, co 
nám chce sdělit.

 2. Do studijního deníku si napište odpovědi na tyto 
otázky:

a) Co vám pomáhá připravit svou mysl a srdce na to, abyste sly-
šeli Pánův hlas a rozuměli mu?
b) Kdy jste v životě přijali od Pána něco, co by vám možná jinak 
uniklo, kdybyste se nesnažili naslouchat?
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c) Kdy jste v životě obdrželi více než jedno nabádání Ducha Sva-
tého předtím, než jste mu porozuměli a zachovali se podle něj?

3. Nefi 11:8–17
Ježíš Kristus se zjevuje a vyzývá lidi, aby přistoupili a jeden 
po druhém se dotkli Jeho ran
Při čtení událostí popisovaných ve 3. Nefim 11:8–10 si 
je zkuste v duchu představit.

 3. Při přemýšlení o tom, jaké by to bylo, být svědkem 
toho, jak se vzkříšený Ježíš Kristus zjevil lidu Knihy Mor-

monovy, si napište do studijního deníku, jaké by vás možná napa-
daly myšlenky a co byste pociťovali, kdybyste tam byli.

Starší Jeffrey R. Holland 
z Kvora Dvanácti apo-
štolů hovořil o tom, jak 
bylo důležité, že se Spa-
sitel zjevil Nefitům:

„Toto zjevení a toto pro-
hlášení vytvořily ústřední 
bod, vrcholný okamžik 
celé historie Knihy 
Mormonovy. Byl to pro-
jev a ustanovení, které 
informovalo a inspirovalo 
každého nefitského pro-
roka v předchozích šesti 
stech letech, nemluvě 
o jejich izraelských a ja-
reditských předchůdcích, 

kteří prorokovali tisíce let před nimi.

Každý o Něm hovořil, pěl o Něm písně, snil o Něm 
a modlil se, aby se zjevil – a najednou tu skutečně byl. 
Den s velkým D! Bůh, který mění každou temnou noc 
v zářivé jitro, přišel.“ (Christ and the New Covenant: 
The Messianic Message of the Book of Mormon [1997], 
250–251.)

Myslete na to, že zbylí Nefité a Lamanité nedávno 
zažili strašlivou zkázu a tři dny naprosté temnoty. 
Přečtěte si 3. Nefiho 11:10–12 a zaměřte se na to, co 
Ježíš Kristus chtěl, aby lidé věděli o Něm a o tom, co 
vykonal během svého působení ve smrtelnosti. Která 
Spasitelova slova by vám přinesla největší útěchu, 
kdybyste tam byli? Zamyslete se nad tím, proč by 
právě tato slova byla pro vás tak důležitá. Slova, která 
pro vás mají zvláštní význam, byste si mohli v pís-
mech označit.

Přečtěte si 3. Nefiho 11:13–15 a označte si, co měli lidé 
podle Ježíše Krista udělat, aby obdrželi osobní poznání, 
které si přál, aby o Něm měli. Přemýšlejte o odpovědích 
na tyto otázky: Co si podle 3. Nefiho 11:14 Spasitel 

přál, aby lidé díky této zkušenosti zjistili? Jak dlouho to 
mohlo trvat, zvážíme-li, že tam bylo asi 2 500 lidí? (Viz 
3. Nefi 17:25.) Čemu vás to učí o Spasiteli?

 4. Do studijního deníku si napište odpovědi na tyto 
otázky:

a) Proč podle vás Pán chtěl, aby Ho lidé viděli a dotkli se Ho „je-
den po druhém“? (3. Nefi 11:15.)
b) Jak by vás ovlivnilo to, kdybyste se mohli dotknout Spasitelo-
vých ran, které utržil, když usmiřoval vaše hříchy?

Do písem vedle 3. Nefiho 11:11–15 nebo do studij-
ního deníku byste si mohli napsat tuto pravdu: Ježíš 
Kristus mě vyzývá, abych obdržel osobní svědectví 
o tom, že On je můj Spasitel.

 5. Do studijního deníku si napište odpovědi na tyto 
otázky:

a) Jak silné je podle vás vaše svědectví o Spasiteli? Jak během 
poslední doby vzrostlo a zesílilo?
b) Jaké zkušenosti vás vedly k tomu, že jste získali své osobní 
svědectví o Spasiteli, nebo co byste mohli udělat pro to, abyste 
získali silnější svědectví?
c) Jak můžete poznat, že Spasitel vás zná osobně?

Přečtěte si 3. Nefiho 11:16–17 a zaměřte se na to, co 
lidé udělali poté, co se osobně setkali se Spasitelem. 
Může být užitečné vědět, že „hosana“ je zvolání, kte-
rým vzdáváme chválu Pánu.

Prostudujte si podrobněji 3. Nefiho 11:15 a určete, co 
lidé udělali poté, co se osobně dotkli Spasitelových ran. 
Jak můžete vědět, že Ježíš je Kristus, i když jste se tam 
s Ním osobně nesetkali a nepocítili Jeho rány tak jako 
lid, o němž se píše ve 3. Nefim? (Možné odpovědi na-
jdete například v těchto verších: Jan 20:30–31; Moroni 
10:3–7; NaS 46:13–14.)

Abyste vztáhli 3. Nefiho 11:15 na sebe, doplňte tuto 
větu: Když mám osobní svědectví o Ježíši Kristu, je 
mojí zodpovědností   
 .

Zamyslete se nad tím, jak může člověk, který má svě-
dectví o Ježíši Kristu, toto svědectví vydávat.

President Boyd K. Packer učil o svědectví tomuto: „Du-
chovní věci si nemůžete vynutit silou. Svědectví vám 
nespadne do klína; svědectví roste. A každé svědectví je 
svědectví a má být respektováno, ať je slabé, nebo silné. 
Ve svědectví rosteme stejně, jako roste naše fyzické 
tělo, a téměř o tom nevíme, protože růst přichází sám 
o sobě.“ („How Does the Spirit Speak to Us?“ 3.)

 6. Na závěr lekce si do studijního deníku napište své svě-
dectví o Ježíši Kristu. Můžete napsat i to, co jste udělali 

pro to, abyste svědectví získali, a co hodláte udělat pro to, abyste 

Při studiu písem je často 
užitečné představit si, co se 
v nich odehrává nebo jaké 
by to bylo, kdybychom tam 
byli s těmi, kteří dané udá-
losti prožívali. Tato studijní 
dovednost vám může pomoci 
v tom, aby pro vás události 
a lidé v písmech byli reálnější, 
a umožňuje vám pociťovat 
vliv Ducha Svatého.

Představujte si 
v duchu to, co se 
v písmech odehrává
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ho neustále posilovali. Pokud vás k tomu bude nabádat Duch, pře-
čtěte své svědectví někomu jinému nebo někoho poproste, aby si 
ho přečetl.

 7. Do studijního deníku si pod dnešní látku napište toto:

Prostudoval(a) jsem si 3. Nefiho 11:1–17 a dokončil(a) 
jsem tuto lekci (datum).

Další otázky, úvahy a postřehy, o které bych se rád(a) podělil(a) 
se svým učitelem:

25. BLOK: 1. DEN

3. Nefi 11:18–12:48
Úvod
Poté, co lidé, kteří byli u chrámu v zemi Hojnosti, 
osobně pocítili stopy po ranách na Kristově boku, 
rukou a nohou, předal Spasitel Nefimu a dalším moc 
křtít. Pán varoval lid, aby se vyhýbal svárům, a slíbil, že 
ti, kteří budou žít podle evangelia, zdědí Boží králov-
ství. Také je učil tomu, jak mohou obdržet požehnání 

Jeho evangelia, a řekl jim, aby ovlivňovali druhé k dob-
rému. Spasitel prohlásil, že naplnil zákon Mojžíšův, 
a předal lidem vyšší zákon, aby je připravil na to, aby se 
mohli stát takovými, jako jsou On a náš Otec v nebi.

3. Nefi 11:18–30
Ježíš Kristus uděluje Nefimu a dalším moc křtít a odsuzuje 
sváry
Pamatujete si, o čem jste přemýšleli a jak jste se cítili, 
když jste se připravovali na křest? Nebo sledovali jste 
některého ze svých přátel nebo členů rodiny, když se 
připravovali na křest? Mnoho lidí si klade otázky typu: 
„Kdo mě může pokřtít?“ nebo „Jak se obřad křtu vyko-
nává?“ Zamyslete se nad tím, jak byste na tyto otázky 
odpověděli.

Při studiu 3. Nefiho 11:1–17 jste se dozvěděli, že Ježíš 
Kristus se zjevil lidu Nefiovu „okolo chrámu, který byl 
v zemi Hojnosti“. (3. Nefi 11:1.) Tito lidé pocítili stopy 
po Jeho ranách, a získali tak osobní svědectví o Jeho 
Vzkříšení a božskosti. Bezprostředně po této zkušenosti 
je Spasitel učil o křtu, včetně toho, kdo může křtít a jak 
by měl být obřad křtu vykonáván.
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Přečtěte si 3. Nefiho 11:18–22, 24–25 a písemně od-
povězte na otázku: „Kdo mě může pokřtít?“ 
  
 

Z toho, co podle záznamu ve 3. Nefim 11 Spasitel 
řekl a učinil, se dozvídáme: Křest musí být vykonán 
někým, kdo má příslušnou pravomoc. Novodobé 
zjevení objasňuje, že křest může být vykonán pouze 
někým, kdo zastává úřad kněze v Aronově kněžství (viz 
NaS 20:46) nebo je držitelem Melchisedechova kněž-
ství (viz NaS 20:38–39; 107:10–11). Kromě toho musí 
jednat pod vedením vedoucího kněžství, který drží 
klíče kněžství nezbytné pro schválení tohoto obřadu 
(například biskup, president odbočky, president misie 
nebo generální autorita).

Přečtěte si 3. Nefiho 11:23–27 a písemně odpovězte na 
otázku: „Jak se obřad křtu vykonává?“   
 

 1. Do studijního deníku si napište, proč podle vás musí 
být křest vykonán způsobem, který ustanovil Pán. Co 

se stane, když slova obřadu křtu nejsou pronesena správně nebo 
když osoba, která je křtěna, není zcela ponořena?

 2. Do studijního deníku si napište odpověď na jednu 
nebo více těchto otázek:

a) Pamatujete si, proč jste byli pokřtěni a jak probíhalo křestní 
shromáždění? Kdo vás pokřtil? Kolik vám bylo let? Jak jste se cí-
tili, když jste byli pokřtěni? Co pro vás znamená skutečnost, že 
jste byli pokřtěni někým, kdo měl příslušnou pravomoc, a způso-
bem, který ustanovil Pán?
b) Zúčastnili jste se v poslední době křestního shromáždění? 
Jaké jste měli pocity?
c) Pokud zastáváte úřad kněze v Aronově kněžství, jaké pocity 
ve vás vyvolává vědomí, že máte pravomoc křtít? Pokud jste měli 
příležitost někoho pokřtít, co jste během této zkušenosti pociťo-
vali a čemu jste se naučili?

Podle záznamu ve 3. Nefim 11:28–30 radil Pán lidu, 
aby se mezi sebou kvůli křtu ani jiným bodům nauky 
nesvářil neboli nehádal. Učil, že svár je od ďábla a má 
se s ním přestat.

3. Nefi 11:31–41
Ježíš Kristus oznamuje svou nauku
Myslete na něco, co jste dnes udělali (nějaký čin) a co 
mělo pozitivní důsledek. Napište tento čin a jeho 
důsledek na příslušné strany následujícího schématu. 
Myslete na něco, co jste dnes udělali a co mělo nega-
tivní důsledek.

Vztah mezi činem a důsledkem se někdy nazývá zákon 
sklizně. Novodobé zjevení to popisuje takto: „Cokoli 
rozséváte, to budete také žnouti; tudíž rozséváte-li 
dobré, budete také žnouti dobré jako svou odměnu.“ 
(NaS 6:33.)

Přečtěte si 3. Nefiho 11:31 a určete, co se Ježíš Kristus 
chystal oznamovat lidu.

 3. Podle záznamu ve 3. Nefim 11:32–39 oznamoval Je-
žíš Kristus svou nauku, „kterou [Mu] dal Otec“. (3. Nefi 

11:32.) Do studijního deníku si překreslete následující tabulku. 
Přečtěte si jednotlivé odkazy na písma a určete činy a důsledky, 
které se podle toho, čemu učil Ježíš Kristus, vztahují k Jeho nauce. 
Do tabulky ve studijním deníku si poznamenejte, co jste zjistili.

Činy Důsledky

3. Nefi 11:32–34

3. Nefi 11:35–36

3. Nefi 11:37–38

3. Nefi 11:39–40

Jaké jsou podle vaší tabulky nejdůležitější činy, které 
podle toho, čemu učil Ježíš Kristus, musí všechny děti 

Čin Důsledek
----------------------------------------------------------------------
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Nebeského Otce činit, aby mohly vstoupit do nebes-
kého království?

Možná jste si všimli, že ve 3. Nefim 11:32 se píše o tom, 
že Duch Svatý svědčí o Nebeském Otci a Ježíši 
Kristu. Zamyslete se nad tím, kdy jste v poslední době 
obdrželi svědectví od Ducha Svatého o tom, že Ne-
beský Otec a Ježíš Kristus žijí a že vás milují.

3. Nefi 12:1–16
Ježíš Kristus učí zástup o požehnáních, která přicházejí, 
když žijeme podle Jeho evangelia
Vyplňte tento kvíz tak, že zakroužkujete písmeno P 
(pravda) nebo N (nepravda):

P N Náš Nebeský Otec si přeje, abychom byli do-
konalí.

P N V tomto životě musíme být dokonalí, abychom 
mohli vstoupit do celestiálního království.

P N Můžeme se stát dokonalými.
Přečtěte si nejprve 3. Nefiho 12:48, abyste si mohli 
své odpovědi snadno ověřit. (Toto je verš z mistrovství 
v písmu. Mohli byste si ho označit nějakým jednoznač-
ným způsobem, abyste ho v budoucnu našli.)

Jak je možné, abychom byli dokonalí? 
Starší Russell M. Nelson z Kvora Dvanácti 
apoštolů řekl o přikázání, abychom byli 
dokonalí, toto: „I když se naše upřímné 
snahy směřující k dokonalosti zdají nyní 
tak náročné a nekonečné, nemusíme se 

strachovat. Na dokonalost si musíme počkat. Dokona-
lost ve své plnosti může přijít teprve až po vzkříšení 
a pouze skrze Pána. Je připravena pro všechny, kteří Ho 
milují a dodržují Jeho přikázání.“ („Perfection Pen-
ding“, Ensign, Nov. 1995, 88.)

Zamyslete se nad touto otázkou: Co podle vás zna-
mená, že dokonalost může přijít „pouze skrze Pána“?

Podívejte se opět na kvíz, který jste před chvílí vyplnili, 
a na základě toho, čemu jste se naučili ze 3. Nefiho 
12:48 a ze slov staršího Nelsona, upravte své odpovědi.

Učení Ježíše Krista obsažené ve 3. Nefim 12–14 je 
někdy označováno jako „kázání u chrámu“, protože 
se podobá Spasitelovu dobře známému Kázání na 
hoře (viz Matouš 5–7) a často nám pomáhá mu ještě 
lépe porozumět. President Harold B. Lee učil: „Ve 
svém Kázání na hoře nám Mistr do určité míry od-
halil svůj vlastní charakter, který byl dokonalý, neboli 
to, co bychom mohli nazvat ‚autobiografií, jejíž kaž-
dou slabiku napsal svými skutky‘, a tím nám dal vzor 
i pro náš vlastní život.“ (Decisions for Successful Living 
[1973], 56.) Při studiu 3. Nefiho 12–14 se zaměřte na to, 
jak Spasitel chce, abyste usilovali o dokonalost.

Stejně jako Kázání na hoře začal Spasitel i kázání 
Nefitům několika blahoslavenstvími – prohlášeními 
o požehnaném a radostném stavu těch, kteří jsou věrní. 
(Viz 3. Nefi 12:1–12.) Až je budete číst, zaměřte se na 
vlastnosti, které máme podle Spasitelovy naléhavé 
výzvy rozvíjet, a na požehnání, která podle Jeho slibu 
obdržíme, když tak budeme činit. Během četby byste 
si mohli tyto vlastnosti a slíbená požehnání označit. 
Mohlo by být užitečné vědět, že chudí duchem (3. Nefi 
12:3) jsou ti, kteří jsou pokorní a spoléhají na Pána, 
truchlit (3. Nefi 12:4) znamená pociťovat lítost nad 
svými hříchy, která vede k pokání, a být mírní (3. Nefi 
12:5) může znamenat být pokorní a laskaví, podrobo-
vat se Boží vůli nebo trpělivě snášet újmu bez nelibosti.

 4. Z veršů, které jste právě četli, určete jednu vlastnost, 
o kterou usilujete nebo o kterou budete usilovat. Do studij-

ního deníku si napište, jaká požehnání jste obdrželi nebo jaká dou-
fáte, že obdržíte, zatímco se budete snažit tuto vlastnost rozvíjet.

Z mnoha pravd obsažených ve 3. Nefim 12:1–12 se 
dozvídáme, že když žijeme podle učení Ježíše 
Krista, budeme požehnáni a připraveni vstoupit 
do nebeského království. A když tak budeme činit, 
budeme také příkladem a světlem světu. (Viz 3. Nefi 
12:14–16.)

3. Nefi 12:17–48
Ježíš Kristus učí zástup vyššímu zákonu, který jim pomůže 
stát se takovými, jako jsou On a Nebeský Otec
Ježíš Kristus učil Nefity, jak k Němu mohou přijít 
skrze pokání a poslušnost Jeho přikázání. (Viz 3. Nefi 
12:19–20.) Ve zbylé části 3. Nefiho 12 hovořil o částech 
zákona Mojžíšova a poté učil vyššímu zákonu. Některé 
části zákona Mojžíšova uvedl výrazy jako „ti ve starých 
časech říkali“ nebo „je psáno“. Poté uvedl nový a vyšší 
zákon, podle kterého si přeje, abychom žili dnes, výra-
zem „já vám pravím …“.

 5. Přečtěte si následující odkazy na písma a do studij-
ního deníku si napište, jaké jednání nás podle toho, co 

řekl Spasitel, povede k dokonalosti:
a) 3. Nefi 12:21–22. Může být užitečné vědět, že slovo rácha  
je hanlivý výraz vyjadřující opovržení, otevřenou nelibost nebo 
nenávist.
b) 3. Nefi 12:23–24. Použijte poznámku pod čarou 24a, která 
vám pomůže objasnit význam slov smířit se s někým.
c) 3. Nefi 12:25. Může být užitečné vědět, že „dohodni se s pro-
tivníkem svým rychle“ znamená řešit konflikty s druhými rychle 
a nenechat je v sobě zrát a přerůst v ještě větší problémy. Starší 
David E. Sorensen, když sloužil jako člen Sedmdesáti, řekl: „Ni-
kde jinde neplatí tato zásada více než v naší rodině.“ („Odpuš-
tění změní hořkost v lásku“, Liahona, květen 2003, 11.)
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d) 3. Nefi 12:27–30. Může být užitečné vědět, že žádostivost je 
výraz pro nevhodnou, zlou a sobeckou touhu.
e) 3. Nefi 12:38–42.
f) 3. Nefi 12:43–45.

Zásada, které se můžeme naučit z těchto veršů ve 
3. Nefim 12, zní: Když přijdeme ke Kristu a dodr-
žujeme Jeho přikázání, můžeme se stát takovými, 
jako jsou On a náš Otec v nebi, kteří jsou dokonalí.

I když nedosáhneme dokonalosti v tomto 
životě, president James E. Faust z Prvního 
předsednictva vysvětlil, že musíme 
usilovat o to, abychom k dokonalosti 
směřovali nyní, abychom ji mohli obdržet 
v životě, který přijde: „Dokonalost je 

věčný cíl. I když nemůžeme být dokonalí ve smrtel-
nosti, usilovat o dokonalost je přikázání, které ve 
skutečnosti dokážeme dodržovat skrze Usmíření.“ 
(„This Is Our Day“, Ensign, May 1999, 19.)

Mistrovství v písmu – 3. Nefi 12:48
 6. Dokážete si zapamatovat 3. Nefiho 12:48 bez chyby? 
Až budete tento verš umět nazpaměť, napište si ho do 

studijního deníku.

Nezapomeňte, Pán od nás neočekává, že se staneme 
dokonalými ve všech věcech během tohoto smrtelného 
života, ale když se budeme snažit pilně Ho následovat 
a budeme přijímat požehnání Usmíření, budeme se 
moci nakonec stát zdokonalenými.

 7. Do studijního deníku si pod dnešní látku napište toto:

Prostudoval(a) jsem si 3. Nefiho 11:18–12:48 a dokončil(a) 
jsem tuto lekci (datum).

Další otázky, úvahy a postřehy, o které bych se rád(a) podělil(a) 
se svým učitelem:

25. BLOK: 2. DEN

3. Nefi 13
Úvod
Podle záznamu ve 3. Nefim 13 Spasitel pokračoval 
ve svém kázání u chrámu v zemi Hojnosti. Varoval lid 
před pokrytectvím a učil je, že Nebeský Otec je potěšen 
jejich spravedlivými skutky. Také řekl zástupu, aby si 
ukládali poklady v nebi, a nařídil svým apoštolům, aby 
hledali nejprve království Boží a nestrachovali se o své 
časné záležitosti.

3. Nefi 13:1–18
Spasitel varuje Nefity před pokrytectvím a učí je, aby činili 
spravedlivé skutky, které těší Nebeského Otce
V duchu proveďte toto osobní zhodnocení tak, že 
vyberete větu, která nejlépe popisuje vaše pohnutky 
při dávání almužny (dávání druhým), při modlitbě 
a při půstu:

Dávám almužnu, protože:
a) Se to ode mě očekává.
b) Miluji Pána, a když pomáhám druhým, pociťuji radost.
c) Chci, aby si o mně druzí mysleli dobré věci.

Modlím se, protože:
a) Se zdráhám říct před ostatními „ne“, když jsem 

vyzván(a), abych se pomodlil(a).
b) Je to prostě taková každodenní rutina.
c) Chci rozmlouvat se svým Nebeským Otcem.

Postím se, protože:
a) Mi půst pomáhá lnout těsněji k Pánu.
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b) Kdybych se nepostil(a), ostatní by si mysleli, že  
jsem špatný(á).

c) Mi rodiče nedovolí, abych se najedl(a), když se  
mám postit.

Ve 3. Nefim 13 učí Ježíš Kristus zástup Nefitů o dů-
ležitosti toho, co člověka motivuje k tomu, aby dával 
almužnu, modlil se a postil. Odpovědi na toto osobní 
zhodnocení odrážejí různé motivy, které můžeme mít 
pro to, abychom činili tyto nebo jiné skutky nábožen-
ské oddanosti.

 1. Do studijního deníku si napište odpovědi na tyto 
otázky: Záleží na tom, proč děláme spravedlivé skutky? 

Proč ano, nebo proč ne?
 2. Do studijního deníku si překreslete následující ta-
bulku a doplňte ji tak, že si přečtete odkaz na písma 

a odpovíte na obě uvedené otázky. Při četbě může být užitečné 
vědět, že pokrytec je někdo, kdo vytváří falešné zdání spravedli-
vého člověka, nebo ten, kdo něco říká, a něco jiného dělá.

Činnost Před jakým 
motivem nás 
Pán varuje při 
provádění této 
činnosti?

Jak bychom 
tuto činnost 
měli podle Pána 
provádět?

Dávání almužny 
(3. Nefi 13:1–4)

Modlitba (3. Nefi 
13:5–6)

Půst (3. Nefi 
13:16–18)

Zamyslete se nad těmito otázkami:

• Jak mohou motivy vedoucí k tomu, abychom činili 
spravedlivé skutky, ovlivnit to, jak je činíme?

• Jaké spravedlivé motivy například mohou člověka 
inspirovat k tomu, aby dával almužnu, modlil se 
a postil ve skrytu?

Jedním ze spravedlivých motivů, který nás vede k tomu, 
abychom tyto věci činili, je touha potěšit Nebeského 
Otce. Přečtete si 3. Nefiho 13:4, 6, 18 a zaměřte se na to, 
co Pán slíbil těm, kteří v soukromí jednají spravedlivě.

Důležitá zásada, které Spasitel učil v těchto verších, je 
tato: Pokud jednáme spravedlivě, protože milujeme 
Nebeského Otce, On nás za to otevřeně odmění.

 3. Do studijního deníku si napište něco o tom, kdy jste 
se cítili požehnáni za to, že jste se snažili něco dělat 

proto, že jste chtěli potěšit Nebeského Otce, a ne proto, aby si 
toho všimli druzí.

Krátce si připomeňte své osobní zhodnocení na za-
čátku této lekce a vyhodnoťte, co vás motivuje k tomu, 
abyste dávali almužnu, modlili se a postili. Zamyslete 
se nad tím, jak můžete uplatnit Spasitelovo učení, 
abyste byli lépe motivováni k činění těchto a dalších 
skutků oddanosti Pánu.

Spasitel dále učil Nefity o modlitbě. Přečtěte si 3. Ne-
fiho 13:7 a zaměřte se na to, jak Pán popsal opakované 
nebo příliš komplikované výrazy neupřímně vyřčené 
v modlitbě. Slovo prázdný znamená v tomto případě 
bez významu, myšlenky nebo pocitu. Prázdná opako-
vání také mohou znamenat bezmyšlenkovité opako-
vání stejných slov, nebo že se modlíme, aniž bychom 
uplatňovali víru.

 4. Do studijního deníku si napište odpovědi na tyto 
otázky:

a) Proč je podle vás důležité, abychom se v modlitbách k Nebes-
kému Otci vyvarovali prázdného opakování?
b) Co můžete například udělat pro to, abyste se v modlitbách 
vyvarovali prázdného opakování?

Přečtěte si 3. Nefiho 13:8 a zaměřte se na zásadu 
o Nebeském Otci, o které hovořil Ježíš Kristus. Tuto 
zásadu byste si mohli v písmech označit. Jedním z cílů 
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modlitby je „zajistiti nám a dalším požehnání, která je 
již Bůh ochoten udělit, pokud o ně požádáme s vírou“. 
(Průvodce k písmům, heslo „Modlitba“.)

Přečtěte si 3. Nefiho 13:9–15 a zamyslete se nad tím, 
čemu by si Pán přál, abyste se o svých modlitbách 
naučili. Zamyslete se nad tím, jak můžete zlepšit své 
modlitby tím, že uplatníte to, čemu jste se naučili ze 
Spasitelova učení.

3. Nefi 13:19–24
Ježíš Kristus učí zástup, aby si ukládal poklady v nebi
Četli jste nebo slyšeli jste někdy nějaký příběh o ztrace-
ném nebo zakopaném pokladu? V těchto příbězích se 
někdy stává, že když hledači pokladů konečně dorazí do 
cíle, zjistí, že poklad je pryč nebo že nikdy neexistoval. 
Přečtěte si 3. Nefiho 13:19–20 a určete dva druhy po-
kladů, o kterých Ježíš Kristus hovořil. Který poklad podle 
toho, co řekl, na nás čeká, pokud o něj budeme usilovat?

 5. Do studijního deníku si napište odpovědi na tyto 
otázky:

a) Jaký je rozdíl mezi „poklady na zemi“ a „poklady v nebi“?
b) Z toho, co jste se dozvěděli ze 3. Nefiho 13:21–24, určete, ja-
kým pravdám o usilování o pozemské a nebeské poklady Spasitel 
učil. (Těmto veršům porozumíte lépe, když budete vědět, že slovo 
mamon je jiný výraz pro světskost nebo bohatství.)
c) Jak nás může úsilí o získání pokladů na zemi odvádět od úsilí 
o získání pokladů v nebi?

Spasitel neučil, že peníze nebo pozemský majetek jsou 
špatné. Pouze zdůraznil důležitost toho, aby naše srdce 
lpělo na nebeských pokladech, které jsou trvalé, a ne 
na pozemském bohatství.

Jednou ze zásad, kterým se můžeme naučit ze 3. Ne-
fiho 13:19–24, je tato: Aby byl Bůh naším pánem, 
musíme Mu sloužit a milovat Ho více než věci 
tohoto světa.

Jaké mohou být příklady toho, že se snažíme sloužit 
zároveň Bohu i mamonu? Proč může být někdy obtížné 
neustále milovat Boha a sloužit Mu místo toho, aby-
chom se zabývali věcmi tohoto světa? Proč stojí za to 
klást Boha vždy na první místo?

 6. Přečtěte si níže uvedené příklady. Do studijního de-
níku si poznamenejte, kterému pánovi podle vás daná 

osoba slouží: Bohu nebo mamonu (světskosti).
a) Mladý muž odmítne práci, kvůli které by nemohl navštěvovat 
nedělní shromáždění, a místo toho si vybere hůře placenou práci, 
kde nemusí pracovat v neděli.
b) Mladá žena si často stěžuje svým rodičům, že potřebuje nové 
oblečení. Oblečení, které chce, stojí více peněz, než si rodina 
může dovolit za toto oblečení utratit.

c) Mladý muž platí pravidelně desátek z peněz, které si vydělá 
ve svém zaměstnání. Ale zbytek platu utratí za věci poskytující 
rozptýlení, včetně nevhodných filmů a hudby, a doposud neuše-
třil žádné peníze, aby si mohl zaplatit misii nebo vzdělání.
d) Mladá žena často věnuje část svého platu na to, aby nakou-
pila drobné dárky, kterými by ostatním vyjádřila lásku.

3. Nefi 13:25–34
Spasitel nabádá dvanáct učedníků, aby nejprve hledali 
Boží království a teprve potom se věnovali svým časným 
záležitostem
Ježíš Kristus řekl svým dvanácti nefitským učední-
kům, když odcházeli sloužit lidu, aby se nestarali o své 
časné potřeby týkající se jídla a oblečení. (Viz 3. Nefi 
13:25–31.) Přečtěte si 3. Nefiho 13:32–33 a zaměřte se 
na to, co Spasitel řekl svým učedníkům ohledně jejich 
časných potřeb. Co slíbil těm, kteří v životě dávají na 
první místo Boha a Jeho království?

Zásada, které se z těchto veršů můžeme naučit, by 
mohla znít takto: Pokud hledáme v prvé řadě Boží 
království, Bůh nám pomůže zajistit naše potřeby.

 7. Do studijního deníku si napište odpovědi na tyto 
otázky:

a) Jak může člověk „hledat nejprve království Boží“? (3. Nefi 
13:33.)
b) Jak se Pán stará o vaše potřeby, když Ho v životě dáváte na 
první místo?

President Ezra Taft Benson svědčil o požehnáních, která 
přicházejí, když v životě dáváme Boha na první místo 
(tento citát si můžete napsat na papír a vložit si ho do 
písem, abyste si ho mohli v budoucnu znovu přečíst 
nebo se o něj podělit):
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„Když dáme Boha na první místo, všechny 
ostatní věci zaujmou své správné místo, 
nebo z našeho života vypadnou. Naše 
láska k Pánu bude řídit vše, co si činí nárok 
na naši náklonnost a na náš čas, a bude 
řídit naše zájmy a pořadí našich priorit. …

Bohu, Otci našeho ducha, máme v životě poskytnout 
výlučné postavení.“ („The Great Commandment – 
Love the Lord“, Ensign, May 1988, 4–5.)

Přemítejte o tom, jak jste vy nebo někdo, koho znáte, 
požehnáni tím, že dáváte Boha na první místo.

 8. Do studijního deníku si pod dnešní látku napište toto:

Prostudoval(a) jsem si 3. Nefiho 13 a dokončil(a) jsem tuto 
lekci (datum).

Další otázky, úvahy a postřehy, o které bych se rád(a) podělil(a) 
se svým učitelem:

25. BLOK: 3. DEN

3. Nefi 14
Úvod
Ve 3. Nefim 14 pokračuje kázání Ježíše Krista u chrámu. 
Učil lid o souzení druhých a poučil ho, aby usiloval 
o požehnání od Nebeského Otce skrze modlitbu. Spa-
sitel také varoval před falešnými proroky a zdůraznil, jak 
je důležité, abychom konali Boží vůli.

3. Nefi 14:1–6
Spasitel učí o souzení druhých
Přečtěte si slova druhé sloky náboženské písně „Tvou 
cestou dál chci jít“ (Náboženské písně, č. 134) – nebo, 
pokud chcete, si ji v duchu zazpívejte:

Kdo jsem já, bych soudil druhé?
Sám jsem nedokonalý!
Nelze vidět strasti, jež se
v tichu srdce ukryly.
Kdo jsem já, bych soudil druhé?
Tvou cestou dál chci jít.

Podle záznamu ve 3. Nefim 14 Spasitel nadále učil Ne-
fity u chrámu. Přečtěte si 3. Nefiho 14:1–2 a zamyslete 
se nad tím, jak tato Pánova rada souvisí s druhou slokou 
náboženské písně, kterou jste četli. (Může být užitečné 
vědět, že slova „jakou měrou měříte“ značí měřítko, 
podle kterého člověk někoho hodnotí nebo soudí.)

 1. Do studijního deníku si napište odpovědi na tyto 
otázky:

a) Jak Spasitelova rada uvedená ve 3. Nefim 14:1–2 souvisí se 
druhou slokou náboženské písně „Tvou cestou dál chci jít“?
b) Jak byste vlastními slovy popsali důležitou pravdu, které Spa-
sitel učil ve 3. Nefim 14:2? (Tuto pravdu byste si mohli pozname-
nat na okraj stránky v písmech.)

Starší Dallin H. Oaks z Kvora Dvanácti apoštolů poskytl 
vysvětlení, které nám pomáhá pochopit Spasitelovo 
přikázání „nesuďte“ uvedené ve 3. Nefim 14:1. Při čtení 
tohoto citátu si podtrhněte druhy soudů, o kterých 
starší Oaks řekl, abychom se jich vyvarovali a proč.

„Jsou dva druhy soudů – poslední soudy, 
které máme zakázané činit, a přechodné 
soudy, které musíme činit, ale podle 
spravedlivých zásad. …

Poslední soud … je budoucí událostí, 
během níž všichni staneme před soudnou 

stolicí Kristovou, abychom byli souzeni podle svých 
skutků. … Věřím, že příkaz v písmech ‚nesuďte‘ se zcela 
jistě vztahuje na tento poslední soud. …

… Proč Spasitel přikázal, abychom nevynášeli poslední 
soudy? Podle mého názoru bylo toto přikázání dáno 
proto, že pokaždé, když prohlašujeme, že nějaký člověk 
půjde za určitý skutek nebo v určité době do pekla 
(nebo do nebe), odvažujeme se tím vynášet poslední 
soudy. Když toto činíme (a existuje velké pokušení, 
abychom tak činili), zraňujeme sebe i člověka, kterého 
se pokoušíme soudit. …

… Spravedlivý úsudek musí být, podle definice, pře-
chodný. Zdržuje se prohlášení, že nějaký člověk bude 
bezpochyby oslaven, ani neoznačuje jiného člověka za 
někoho, kdo je nevyhnutelně odsouzen k pekelnému 
ohni. Zdržuje se prohlášení, že nějaký člověk ztratil 
veškerou příležitost získat oslavení, nebo dokonce i se-
bemenší příležitost být jakkoli užitečný v Pánově díle. 
Evangelium je evangeliem naděje a nikdo z nás nemá 
právo popírat moc Usmíření, která přináší očištění od 
osobních hříchů, odpuštění a nápravu života za urči-
tých podmínek.“ („‚Judge Not‘ and Judging“, Ensign, 
Aug. 1999, 7, 9.)

Přemítejte o tom, jak vám slova staršího Oakse pomá-
hají rozumět Spasitelovu přikázání „nesuďte“.

 2. Do studijního deníku si napište odpovědi na tyto 
otázky: Jak může zásada obsažená ve 3. Nefim 14:2, že 

budeme souzeni podle toho, jak soudíme druhé, změnit to, 
jak nahlížíme na chyby a slabosti druhých? Přečtěte si 3. Nefiho 
14:12. Jak tento verš může souviset s touto zásadou?

Měli jste někdy v oku něco drobného, jako například 
řasu nebo smítko? V písmech je toto smítko v oku 
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člověka označováno jako tříska. Dlouhý, silný kus dřeva 
je označován jako trám. Spasitel použil tato přirovnání 
k tomu, aby nám pomohl porozumět problémům, které 
vyvstanou, když soudíme druhé nespravedlivě nebo na 
nich nevhodným způsobem hledáme chyby. Přečtěte 
si 3. Nefiho 14:3–5 a přemýšlejte o tom, co představují 
tříska a trám.

 3. Do studijního deníku si nakreslete obrázek toho, co 
Spasitel popsal ve 3. Nefim 14:4. Potom odpovězte na 

tyto otázky:
a) Co podle vašeho názoru představuje tříska?
b) Co podle vašeho názoru představuje trám?
c) Proč podle vás představuje chyby těch, kteří soudí nespraved-
livě, trám, a ne tříska?

Všimněte si, že Spasitelovo přirovnání je zaměřeno na 
předměty, které uvízly v oku, a ovlivňují tudíž vidění 
člověka. Zamyslete se nad následujícími otázkami, 
které se týkají přímo vás: Jak mohou moje chyby 
ovlivňovat můj pohled na druhé? Jak mohu uplatňovat 
Spasitelovu radu uvedenou ve 3. Nefim 14:5?

Myslíte si, že je vůbec někdy vhodné nebo nutné, 
abychom vynášeli soudy ohledně chování druhých lidí? 
Prorok Joseph Smith objasnil, že i když nemáme soudit 
druhé nespravedlivě, jsme vedeni k tomu, abychom 
činili spravedlivé soudy. (Viz Překlad Josepha Smitha, 
Matouš 7:1.)

Tento citát poskytuje další pohled na otázku souzení 
druhých: „Někteří lidé si myslí, že posuzovat druhé je 
špatné v každém směru. I když je pravda, že nemáte 
druhé odsuzovat nebo je nespravedlivě soudit, budete 
muset během svého života posuzovat myšlenky, situace 
i lidi. Pán dal mnoho přikázání, která nemůžete dodr-
žovat, aniž byste soudili.“ (Věrni víře – slovník evangelia 
[2004], 112.)

Abyste lépe porozuměli tomu, jak je důležité, abychom 
vynášeli spravedlivé soudy, přečtěte si 3. Nefiho 14:6 
a určete některé soudy, o nichž Spasitel řekl, že je 
máme činit. Než začnete číst, může být užitečné vědět, 
že „[dávat] … psům to, co je svaté“ a „házet … perly 
sviním“ znamená sdílet to, co je svaté, s někým, kdo to 
neocení nebo neporozumí posvátnosti tohoto sdělení.

Jak vám 3. Nefi 14:6 pomáhá porozumět tomu, že 
máme činit spravedlivé soudy? Starší Dallin H. Oaks 
vysvětlil, v jakých dalších situacích bychom měli činit 
spravedlivé soudy:

„Všichni činíme soudy, když si vybíráme 
přátele, když se rozhodujeme, jak strá-
víme čas nebo utratíme peníze, a zcela 
jistě pak tehdy, když si vybíráme věčného 
partnera. …

… Spravedlivý soud bude veden Duchem Páně, nikoli 
zlobou, odplatou, žárlivostí nebo vlastním zájmem.“ 
(„‚Judge Not‘ and Judging“, 9.)

 4. Do studijního deníku si napište odpovědi na tyto 
otázky:

a) Proč je důležité činit spravedlivé soudy v záležitostech, jako 
jsou například výběr přátel, rozhodnutí, jak utratíme peníze 
nebo jak strávíme čas, či výběr věčného partnera? V jakých dal-
ších případech může být nezbytné nebo vhodné činit soudy 
o druhých lidech?
b) Jak můžete soudit spravedlivěji? Přemýšlejte o tom, zda je ně-
kdo, ke komu byste mohli být laskavější nebo koho byste měli 
přestat nespravedlivě soudit.

3. Nefi 14:7–12
Spasitel učí, že máme usilovat o požehnání od Nebeského Otce
Zamyslete se nad situacemi, kdy Nebeský Otec odpo-
věděl na vaše modlitby. Přečtěte si 3. Nefiho 14:7–11 
a zaměřte se na to, čemu Ježíš Kristus učil o ochotě 
Nebeského Otce odpovídat na naše modlitby.

Jednou ze zásad, kterým se můžeme naučit ze 3. Ne-
fiho 14:7–11, je to, že Nebeský Otec nám požehná, 
když Ho o to požádáme a budeme-li Ho hledat 
v modlitbě. Jak může vědomí toho, že Nebeský Otec 
si velmi přeje zodpovědět vaše modlitby, změnit způ-
sob, jakým se modlíte?

 5. Požádejte některého dospělého, kterému věříte, aby 
odpověděl na tuto otázku: Kdy jste v životě pocítili lásku 

Nebeského Otce skrze Jeho odpověď na své modlitby? Jeho 
nebo její odpověď a to, čemu jste se z ní naučili, shrňte do stu-
dijního deníku.

3. Nefi 14:13–27
Spasitel učí, jak je důležité konat vůli Nebeského Otce
Když Spasitel učil shromážděné Nefity u chrámu, dal 
nám několik podobenství, aby nám pomohl porozu-
mět tomu, jak je důležité, abychom byli poslušni Jeho 
učení. Každé podobenství zahrnuje dobrý příklad 
i příklad špatný.

 6. Do studijního deníku si nakreslete jednoduchý obrá-
zek dobrého i špatného příkladu uvedeného v každé ze tří 

následujících pasáží z písem. Také si napište, čemu podle vás Spa-
sitel chce, abychom se ze srovnání těchto dobrých a špatných pří-
kladů naučili. Připravte se na to, že ukážete své obrázky ve třídě 
a vysvětlíte, čemu jste se z těchto podobenství naučili.
a) 3. Nefi 14:13–14
b) 3. Nefi 14:15–20
c) 3. Nefi 14:24–27
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Přečtěte si 3. Nefiho 14:21–23 a zamyslete se nad tím, 
co byste řekli člověku, který vám sdělil, že to jediné, co 
potřebujete k tomu, abyste byli spaseni v Božím králov-
ství, je vyznat, že věříte v Ježíše Krista.

 7. Do studijního deníku si pod dnešní látku napište toto:

Prostudoval(a) jsem si 3. Nefiho 14 a dokončil(a) jsem tuto 
lekci (datum).

Další otázky, úvahy a postřehy, o které bych se rád(a) podělil(a) 
se svým učitelem:

25. BLOK: 4. DEN

3. Nefi 15–16
Úvod
Spasitel pokračoval ve výuce lidu u chrámu v zemi 
Hojnosti a prohlásil, že zákon Mojžíšův je v Něm 
naplněn a že On je tím světlem a zákonem, ke kte-
rému mají lidé hledět. Spasitel poté dvanácti nefitským 
učedníkům vysvětlil, že lidé na americkém kontinentě 
patří mezi ony „jiné ovce“, o kterých mluvil mezi lidmi 
v Jeruzalémě. (Viz Jan 10:14–16.) Také slíbil, že ti, kteří 
budou činit pokání a vrátí se k Němu, budou počítáni 
mezi Jeho lid smlouvy.

3. Nefi 15:1–10
Spasitel prohlašuje, že naplnil Mojžíšův zákon
Přemýšleli jste někdy o tom, proč nás Pán žádá, aby-
chom dodržovali určité zákony a určitá přikázání – 
například abychom platili desátek, světili sabat nebo 
respektovali své rodiče? Ježíš Kristus pokračoval ve 
výuce Nefitů a učil je o hlavním účelu svých zákonů 
a přikázání. Při studiu 3. Nefiho 15 tento účel vyhledejte.

Když Spasitel přestal k zástupu promlouvat, vycítil, že 
někteří z nich by se chtěli na něco zeptat. Přečtěte si 
3. Nefiho 15:1–2 a napište si, nad čím se lidé podivovali 
a co si říkali:   
 

Abyste porozuměli tomu, proč se Nefité podivovali 
Spasitelovu prohlášení, že „staré věci“ Mojžíšova 
zákona pominuly a že „všechny věci jsou nové“, je uži-
tečné vědět, že Nefité znali Mojžíšův zákon a žili podle 
něho celá staletí. Jejich zákony, obřady a církevní or-
ganizace byly založeny na Mojžíšově zákoně, který dal 
předsmrtelný Ježíš Kristus v dávných dobách lidu, aby 
je připravil na svůj příchod a zaměřil jejich pozornost 
na svou smírnou oběť. Nyní stál božský Zákonodárce 

před nimi a prohlašoval, že Usmíření bylo vykonáno 
(viz 3. Nefi 11:10–14) a že v Něm byl Mojžíšův zákon 
naplněn (viz 3. Nefi 9:16–20; 12:46–47). Jeho prohlá-
šení, že staré věci Mojžíšova zákona „pominuly“ a že 
zákon mají nahradit nové věci, náhle změnilo způsob, 
kterým měli uctívat Boha.

Spasitel na jejich obavy odpověděl tím, že zdůraznil 
jednu velmi důležitou nauku. Přečtěte si 3. Nefiho 
15:3–5, 9 a zvýrazněte si ve Spasitelově odpovědi ta 
slova, která mohla Nefity ujistit o tom, že zdroj zákona 
se nezměnil.

 1. Do studijního deníku si napište odpověď na tuto 
otázku: Čemu podle vás Ježíš učil Nefity, když řekl „já 

jsem zákon“? (3. Nefi 15:9.)

Z toho, čemu Spasitel učil v těchto verších, se můžeme 
dozvědět, že Ježíš Kristus je záměrem a cílem všech 
zákonů a přikázání evangelia. Přemítejte o tom, proč 
byla tato pravda pro Nefity důležitá v době, kdy se do-
zvěděli, že starý Mojžíšův zákon byl nahrazen zákonem 
vyšším, a kdy se měnil jejich způsob uctívání Boha.

Přečtěte si 3. Nefiho 15:9–10 a označte si, co si Pán 
přeje, abychom v důsledku této nauky učinili. Na 
základě toho, co jste se v těchto verších dozvěděli, 
doplňte tuto zásadu: Pokud -------------------- k Ježíši 
Kristu skrze dodržování -----------------------------------, 
dá nám -----------------------------------.
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 2. Přemýšlejte o přikázáních, jako je například placení 
desátku, svěcení sabatu a projevování úcty rodičům, a na-

pište si do studijního deníku odpovědi na tyto otázky:
a) Jak může někdo dodržovat přikázání, a přesto nehledět  
ke Kristu?
b) Jak by se náš přístup k poslušnosti přikázání mohl změnit, 
kdybychom své úsilí zaměřili na to, abychom hleděli k Ježíši 
Kristu, a ne na pouhé dodržování pravidel?

Jedním ze způsobů, jakým by se naše poslušnost přiká-
zání mohla změnit, kdybychom hleděli ke Kristu, je to, 
že naše motivace k tomu, abychom byli poslušni, by se 
změnila z povinnosti, či dokonce lásky k pravidlům, na 
lásku k Pánu.

Přečtěte si tato slova staršího Marvina 
J. Ashtona z Kvora Dvanácti apoštolů: „Je 
velkou duchovní útěchou a požehnáním 
vědět, že když budeme hledět k našemu 
Spasiteli Ježíši Kristu a vytrváme do 
konce, můžeme získat věčný život 

a oslavení. … Bůh se stává přístupnějším, když k Němu 
hledíme. Když hledíme k Bohu, učí nás to službě 
a životu bez donucování, [aniž bychom byli k něčemu 
nuceni či tlačeni].“ („There Are Many Gifts“, Ensign, 
Nov. 1987, 21.)

 3. Vyberte si přikázání, u kterého jste možná přemýšleli, 
proč ho máte vůbec dodržovat, a zamyslete se nad tím, 

jak vás dodržování tohoto přikázání může přivést k Ježíši Kristu. 
Mohli byste si stanovit za cíl, že budete poslušnějšími v dodržo-
vání přikázání, které jste si vybrali, a napsat si několik myšlenek 
ohledně toho, jak toho dosáhnete. Tyto myšlenky si zapište do 
studijního deníku.

3. Nefi 15:11–16:5
Ježíš Kristus promlouvá ke svým učedníkům o svých 
dalších ovcích
Cítili jste se někdy zapomenutí nebo osamělí a pře-
mýšleli jste, zda o vás Nebeský Otec ví? Přestože se 
někdy můžeme cítit osamělí nebo méně důležití než 
druzí, Bohu na Jeho lidu záleží a zjevuje se mu. Při 
studiu zbývající části 3. Nefiho 15 a úvodní části 3. Ne-
fiho 16 se zaměřte na důkazy pravdivosti této zásady.

Ježíš Kristus, jak je zaznamenáno v Novém zákoně 
a v Knize Mormonově, sloužil mezi lidem ve Starém 
světě a na americkém kontinentu. Přečtěte si 3. Nefiho 
15:11–17 a vyhledejte, co Pán řekl, že vyprávěl lidem 
v Jeruzalémě o svém lidu na americkém kontinentu.

Výraz „další ovce“ odkazuje na další následovníky Pas-
týře Ježíše Krista. Slovo stádo v tomto případě označuje 
skupinu lidí, které spojuje víra v Ježíše Krista. Jak Pán po-
dle 3. Nefiho 15:17 řekl, že se projeví svým dalším ovcím?

Ježíš vysvětlil, že Nebeský Otec Mu přikázal, aby lidem 
v Jeruzalémě neposkytoval více informací ohledně 
svých dalších ovcí. Vyhledejte ve 3. Nefim 15:18–20 
Spasitelovo vysvětlení a označte si ho. Z toho, že 
Otec odepřel Židům větší poznání Nefitů kvůli jejich 
nepravosti, se můžeme naučit důležité zásadě ohledně 
toho, jak od Pána získáváme poznání a pravdu. Jak 
byste na základě těchto veršů doplnili následující zá-
sadu? Bůh nám udílí poznání a pravdu podle naší 
-----------------------------------.

Pán řekl Nefitům, že patří k oněm dalším ovcím, 
o nichž mluvil v Jeruzalémě. Židé se domnívali, že 
mluví o pohanech (neizraelitech). Neporozuměli však 
tomu, že pohané nemají „uslyšeti“ Spasitelův hlas. 
(Viz 3. Nefi 15:21–23.)

Přečtěte si 3. Nefiho 15:24 a vyhledejte, jak konkrétně 
Pán ujistil Nefity o tom, že Mu na nich záleží.

Přečtěte si 3. Nefiho 16:1–3 a zjistěte, kdo další ještě 
uslyší Spasitelův hlas. Nemáme žádný další záznam 
z písem o tom, koho dalšího Spasitel navštívil, ale je 
zřejmé, že navštívil i další skupiny lidí a přivedl je do 
svého „stáda“.

Jak Ježíš Kristus ukazuje, že Mu záleží i na těch, kteří 
nemají možnost slyšet Jeho hlas? Přečtěte si 3. Nefiho 
15:22–23 a 3. Nefiho 16:4 a vyhledejte, jak se Pán podle 
svých slov projeví pohanům.

Jaké jste z toho, o čem jste dosud studovali ve 3. Nefim 
15 a 16, našli důkazy o tom, že Bohu na Jeho lidu záleží 
a že se mu zjevuje?   
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Přečtěte si 3. Nefiho 16:5 a vyhledejte, co se stane v po-
sledních dnech, až pohané poznají Ježíše Krista a Jeho 
evangelium.

Ježíš slíbil, že požehná všem svým dětem – domu 
Izraele i pohanům – tím, že jim dá svá slova zapsaná 
Nefity. Záznamy Nefitů pomohou obrátit pohany, kteří 
poté v posledních dnech pomohou shromáždit dům 
Izraele. (Viz 3. Nefi 16:4–5.)

 4. Do studijního deníku si napište odpověď na tuto 
otázku: Jaký důkaz z vlastního života máte o skutečnosti, 

že Ježíši Kristu záleží na každém z nás?

3. Nefi 16:6–20
Ježíš Kristus žehná pohanům žijícím v posledních dnech 
a udílí jim varování
Přáli jste si někdy být součástí nějaké skupiny, klubu 
nebo družstva? Vzpomeňte si na nějaký konkrétní 
příklad. Co musíte splnit, abyste se stali členy této sku-
piny? Nejúžasnější skupinou, jejímž členem se můžete 
stát, je Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů, 
Pánův lid smlouvy.

Přečtěte si 3. Nefiho 16:6–7 a vyhledejte, co se v po-
sledních dnech stane v důsledku víry pohanů a nevíry 
Izraele. Může být užitečné uvědomit si, že v posledních 
dnech se budou vyskytovat i nevěřící pohané, kteří 
rozptýlí členy domu Izraele a budou s nimi jednat ne-
správně. (Viz 3. Nefi 16:8–9.) Pán v posledních dnech 
odejme zlovolným své evangelium a zjeví ho spravedli-
vým – Izraelitům i pohanům. (Viz 3. Nefi 16:10–12.)

Přečtěte si 3. Nefiho 16:13 a vyhledejte, co je třeba 
splnit, aby se člověk stal příslušníkem Pánova 
lidu smlouvy. Pomocí toho, co jste se dozvěděli 
ve 3. Nefim 16:13, doplňte tuto zásadu: Jestliže 
-----------------------------------, pak budeme počítáni 
mezi Jeho lid.

 5. Do studijního deníku si napište odpovědi na tyto 
otázky:

a) Jak víte, že jste součástí Pánova lidu smlouvy?
b) Jak je váš život požehnán díky tomu, že jste počítáni mezi 
Jeho lid?

 6. Do studijního deníku si pod dnešní látku napište toto:

Prostudoval(a) jsem si 3. Nefiho 15–16 a dokončil(a) jsem 
tuto lekci (datum).

Další otázky, úvahy a postřehy, o které bych se rád(a) podělil(a) 
se svým učitelem:

26. BLOK: 1. DEN

3. Nefi 17
Úvod
Když se Kristův první den mezi Nefity chýlil ke konci, 
Ježíš pocítil, že mnozí lidé plně neporozuměli tomu, 
čemu je učil. A tak jim řekl, jak získat hlubší poznání. 
Lidé plakali, když řekl, že odchází. Spasitel byl napl-
něn soucitem a zůstal s nimi o trochu déle. Uzdravil 
nemocné, požehnal dětem a modlil se za ně. Zástup 
pociťoval velikou radost a lásku ke Spasiteli, když 
s Ním byl v kontaktu.

3. Nefi 17:1–3
Ježíš přikazuje lidem, aby přemítali o Jeho slovech a modlili 
se o porozumění
Co uděláte, když v písmech narazíte na nauku, které 
nerozumíte, nebo když takovou nauku uslyšíte od 
vedoucích Církve? Zaškrtněte vše, co připadá v úvahu:

• Tuto nauku prostě ignoruji.
• Požádám někoho, aby mi ji pomohl vysvětlit.
• Důkladně o této nauce přemýšlím.
• Požádám Nebeského Otce, aby mi pomohl jí 

porozumět.

Události zaznamenané ve 3. Nefim 17 se staly v závěru 
prvního dne, který Ježíš Kristus se zástupem Nefitů 
trávil. Přečtěte si 3. Nefiho 17:1–3 a označte si, co Spa-
sitel řekl Nefitům, že mají dělat, aby lépe porozuměli 
tomu, čemu je učil. Zamyslete se nad tím, jak vám to, 
když půjdete domů, abyste přemítali a modlili se, může 
pomoci lépe porozumět pravdám evangelia.

President Henry B. Eyring z Prvního 
předsednictva vysvětlil, co to znamená 
přemítat. Přečtěte si níže uvedený citát 
a zvýrazněte si slova, která popisují, co to 
znamená přemítat: „Čtení, studium 
a přemítání není totéž. Čteme slova 

a můžeme pochopit myšlenky. Studujeme a můžeme 
v písmech objevit zákonitosti a spojitosti. Ale když 
přemítáme, přivoláváme zjevení skrze Ducha. Podle mě 
přemítat znamená přemýšlet a modlit se, což dělám 
poté, co si něco přečtu v písmech a pečlivě to studuji.“ 
(„Služte s Duchem“, Liahona, listopad 2010, 60.)

Pozorně si přečtěte 3. Nefiho 17:3 a všimněte si, že 
Spasitel lidem nařídil, aby „[připravili] mysl svou“ na 
to, co dalšího s Ním prožijí. Než budete pokračovat ve 
studiu, přemítejte o tom, jak byste odpověděli na tyto 
otázky: Co můžete udělat pro to, abyste před návštěvou 
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shromáždění připravili svou mysl? A co před návštěvou 
semináře? A co před nasloucháním generální konfe-
renci? A co před studiem písem? Jaký vliv by podle vás 
měla připravenost vaší mysli na to, kolik si toho z těchto 
příležitostí k tomu, abyste se něčemu naučili, odnesete?

Jednou ze zásad, které se z těchto veršů dozvídáme, je 
tato: Když přemítáme a modlíme se k Otci, mů-
žeme získat hlubší porozumění. (Tuto zásadu byste 
si mohli napsat do písem vedle 3. Nefiho 17:1–3.)

 1. K uplatňování této zásady vám pomůže, když si zvolíte 
jeden nebo oba z níže uvedených bodů a v nastávajícím 

týdnu tuto činnost zařadíte do svého života. Do studijního deníku 
si napište o tom, co jste učinili. Napište si také, jak tato činnost 
posílila to, čemu jste se naučili na shromáždění, v semináři, na ge-
nerální konferenci nebo v písmech. Buďte připraveni podělit se 
o to se svým učitelem. Také si naplánujte, jak se v jedné z těchto 
oblastí budete dál zlepšovat v nadcházejících týdnech.
a) Před návštěvou shromáždění nebo semináře připravím  
svou mysl.
b) Budu přemítat o tom, co jsem slyšel na shromáždění nebo na 
semináři, a budu se ohledně toho modlit.

3. Nefi 17:4–25
Spasitel uzdravuje nemocné Nefity a žehná jejich dětem
Přemýšlejte o nějakém zážitku, kdy jste se cítili na-
tolik povzneseni a naplněni radostí, že jste nechtěli, 
aby tento zážitek skončil. Přečtěte si 3. Nefiho 17:4–5 
a vyhledejte, jak Nefité reagovali, když Spasitel řekl, že 
se vrátí ke svému Otci.

Spasitel reagoval na spravedlivé touhy Nefitů s velkým 
soucitem. Následující činnost vám může pomoci více 
porozumět lásce, kterou ke každému z nás Ježíš Kristus 
chová. Také vám může pomoci objevit pravdy z písem 
o charakteru a povaze Ježíše Krista.

 2. Do studijního deníku si napište následující odkazy na 
verše z písem. Pod každým odkazem si ponechte místo na 

další informace: 3. Nefi 17:6–10; 3. Nefi 17:11–18; 3. Nefi 17:19–
25. Prostudujte si jednotlivé verše a vyhledejte pravdy o charak-
teru Spasitele – o tom, jaký je. Vyhledejte alespoň tři pravdy, 
z každé pasáže jednu, a zaznamenejte si je pod příslušné odkazy.

Jednou z nejláskyplnějších a nejdojemnějších událostí 
popsaných v Knize Mormonově je okamžik, kdy Ježíš 
žehná malým dětem, které byly při této příležitosti 
přítomny. Tato událost nám pomáhá porozumět povaze 
a charakteru Ježíše Krista. Než president Boyd K. Pac-
ker citoval příběh o Spasiteli a dětech ze 3. Nefiho 
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17:11–12, 21–25, prohlásil: „Ve zprávě o Spasitelově 
službě mezi Nefity můžeme nahlédnout do Jeho duše 
možná hlouběji než kdekoli jinde.“ („Teach the Child-
ren“, Ensign, Feb. 2000, 16–17.)

Povšimněte si, že zástup přivedl ke Spasiteli nemocné 
a sužované, včetně těch, kteří byli „jakkoli sužováni“. 
(3. Nefi 17:9.) Tato soužení mohla být fyzická, citová 
nebo duševní. Přemítejte o tom, jakým způsobem mů-
žete být „sužováni“ vy. Jak by vám Spasitel mohl pomoci 
s vaším soužením, kdyby vám mohl osobně požehnat?

 3. Zopakujte si zásadu o přemítání, o které jste četli 
v úvodu této lekce. Jedním ze způsobů, jak lze přemítat, 

je představit si sám sebe v téže situaci, která je popisována 
v písmech. Věnujte chvíli tomu, že si představíte, jaké by to bylo, 
kdybyste se účastnili událostí zaznamenaných ve 3. Nefim 17. 
Do studijního deníku si napište, co byste při této příležitosti po-
dle vás slyšeli, viděli a pociťovali a čemu byste se od Spasitele 
naučili. Také byste mohli popsat požehnání, která byste od Spasi-
tele chtěli obdržet.

Sepište větu popisující 
pravdu, kterou jste se 
dozvěděli ze 3. Nefiho 
17:6–25. Napište si tuto 
větu na okraj stránky 
v písmech poblíž těchto 
veršů nebo do studijního 
deníku. Jedna z pravd 
z těchto veršů zní takto: 
Spasitel vůči nám 
pociťuje veliký soucit. 
Proč je pro vás důležité 
znát pravdy o Spasitelově 
charakteru, které jste se 
dozvěděli z těchto veršů?

Přečtěte si tato slova o víře: „Aby vás víra vedla ke 
spasení, musí být soustředěna na Pána Ježíše Krista. … 
Víru v Krista můžete používat, když máte ujištění, že 
Kristus existuje, když máte správnou představu o Jeho 
povaze a když víte, že se snažíte žít podle Jeho vůle.“ 
(Věrni víře – slovník evangelia [2004], 172.)

 4. Do studijního deníku si napište odpověď na tuto 
otázku: Jak vám porozumění tomu, že Spasitel má soucit-

nou povahu, pomáhá mít v Něho víru?
 5. Podělte se s někým o něco, čemu jste se naučili o Spa-
siteli ze 3. Nefiho 17. Do studijního deníku si zapište 

jméno tohoto člověka a shrňte, co jste mu řekli.
Přestože jsme neprožili totéž, co Nefité s Ježíšem Kris-
tem, každý z nás zažije den, kdy Ho uvidíme a usly-
šíme. Přemítejte o této lekci v průběhu následujícího 
dne či dvou dnů. Když se budete modlit ohledně svých 

O písmech můžete přemítat 
tím, že se budete snažit něco 
si představit. Snažíte se vidět 
v duchu události z písem 
a představujete si, že se účast-
níte příběhu, o kterém právě 
čtete. Představování si vám 
může pomoci přemýšlet o tom, 
co čtete v písmech, porozumět 
tomu a uplatňovat to.

Představování si

přání, slabostí, trápení a zkoušek, vzpomeňte si na 
Spasitelův soucit.

 6. Do studijního deníku si pod dnešní látku napište toto:

Prostudoval(a) jsem si 3. Nefiho 17 a dokončil(a) jsem tuto 
lekci (datum).

Další otázky, úvahy a postřehy, o které bych se rád(a) podělil(a) 
se svým učitelem:

26. BLOK: 2. DEN

3. Nefi 18
Úvod
Ježíš Kristus v závěru svého prvního dne služby mezi 
Nefity podal lidem svátost a přikázal jim, aby se vždy 
modlili k Otci a aby všem lidem nabízeli přátelskou ruku. 
Spasitel slíbil těm, kteří tato přikázání dodržují, velká 
požehnání. Poté dal svým dvanácti nefitským učedníkům 
pokyny ohledně jejich služby v Církvi. Než vystoupil na 
nebe, dal jim moc udílet dar Ducha Svatého.

3. Nefi 18:1–14
Ježíš Kristus podává Nefitům svátost
Přečtěte si následující příběh od staršího Geralda 
N. Lunda, který sloužil jako člen kvora Sedmdesáti, 
a představte si, jaké to asi bylo, být mužem z tohoto 
příběhu:

„Před časem vyšel jeden zajímavý článek o horole-
zectví, který [obsahoval] příběh nabízející úžasnou 
odpověď na otázku: ‚Co můžeme jako neprospěšní 
služebníci dělat, abychom vůbec Kristu mohli splatit 
to, co pro nás vykonal?‘

Článek byl o muži jménem Czenkusch, který provozo-
val horolezeckou školu. … Czenkusch novináři popi-
soval horolezecký systém jištění. Je to systém, kterým 
se horolezci chrání před pády. Jeden horolezec zaujme 
bezpečnou pozici a jistí lano pro druhého horolezce, 
obvykle kolem vlastního těla. ‚Jsi jištěný‘ znamená 
‚Držím tě. Pokud by se něco stalo, zastavím tě, abys 
nespadl.‘ Toto je důležitá část horolezectví. Nyní 
věnujte pozornost tomu, o čem se v článku psalo dál: 
‚Jištění přineslo Czenkuschovi jeho nejlepší i nejhorší 
chvíle během horolezectví. Czenkusch jednou spadl 
z vysokého srázu, vytrhl tři skoby a strhl partnera, který 
ho jistil, ze skalní římsy. Zastavil se vzhůru nohama 
tři metry nad zemí, když jeho partner s rozpřaženými 
končetinami zastavil pád silou svých natažených paží. 
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„Don mi zachránil život,“ říká Czenkusch. „Co s tako-
vým chlapíkem? Dáte mu k Vánocům použité lano jako 
dárek? Ne, pamatujete na něho. Vždycky na něj pamatu-
jete.“‘ [Eric G. Anderson, „The Vertical Wilderness“, 
Private Practice, Nov. 1979, 21; zvýraznění přidáno.]“ 
(„The Grace and Mercy of Jesus Christ“, Jesus Christ: 
Son of God, Savior, ed. Paul H. Peterson, Gary L. Hatch 
a Laura D. Card [2002], 48.)

Přečtěte si 3. Nefiho 18:1–11 a vyhledejte, co řekl Ježíš 
Kristus Nefitům, že mají dělat, aby na Něj pamatovali. 
Mohli byste si označit všechny formy slov památka 
a pamatovat ve verších 7 a 11. Proč je podle vás důležité, 
abyste vždy pamatovali na Spasitelovu smírnou oběť, 
kterou za vás přinesl? V jakém smyslu jednáte jinak, 
když pamatujete na Spasitele?

Spasitelovo přikázání pamatovat na Jeho tělo a krev 
bylo pro tento lid obzvlášť významné, protože krátce 
předtím se dotkli ran na Jeho těle. Přestože jste rány na 
Spasitelově těle na rozdíl od lidí v Knize Mormonově 
neviděli, i vy můžete pamatovat na Jeho smírnou oběť 
při přijímání svátosti.

 1. Do studijního deníku si napište odpověď na tuto 
otázku: Jak vám snaha pamatovat během svátosti na Spa-

sitelovu oběť pomáhá pociťovat vděčnost za Spasitele?

Slova Ježíše Krista zaznamenaná ve 3. Nefim 18:7–11 
učí těmto zásadám: Když přijímáme svátost, do-
svědčujeme Otci, že jsme ochotni učinit vše, co 
nám přikázal. Když přijímáme svátost, dosvědču-
jeme Otci, že budeme vždy pamatovat na Ježíše 
Krista. Znovu si přečtěte 3. Nefiho 18:7–11 a označte 
si slova, která těmto zásadám učí. Při čtení 11. verše 
přemýšlejte o tom, jak byste se cítili, kdyby Spasitel 
říkal tato slova vám.

 2. Do studijního deníku si napište odpovědi na dvě 
z těchto otázek:

a) Na jaké aspekty Spasitelova života a Spasitelovy služby byste 
mohli pamatovat během obřadu svátosti?
b) Co můžete udělat, abyste celý další týden vždy pamatovali 
na Spasitele?
c) Pokud se během svátosti upřímně snažíte pamatovat na Spa-
sitele, jaký to na vás může mít vliv během následujícího týdne?

Rozpoznejte další zásadu obsaženou ve 3. Nefim 
18:7, 11 tím, že dokončíte následující větu slovy, která 
vysvětlují, co Spasitel slíbil těm, kteří přijímají svátost 
a pamatují na Něho. Když budeme přijímat svátost 
a vždy pamatovat na Spasitele, budeme   
 .

 3. Porovnejte 3. Nefiho 18:12–14 s Helamanem 5:12. Do 
studijního deníku si napište, jak vám každotýdenní přijí-

mání svátosti může pomoci v tom, aby se Ježíš Kristus stal zákla-
dem, na němž postavíte svůj život.

 4. Abyste na Spasitele více pamatovali, zapisujte si 
každý den příštího týdne do studijního deníku to, co jste 

udělali, abyste na Spasitele onoho dne pamatovali. Mohli byste si 
zapsat i to, o čem jste přemýšleli během svátosti nebo jak snaha 
pamatovat na Spasitele ovlivnila vaše myšlenky, slova a skutky.

3. Nefi 18:15–25
Ježíš učil Nefity, aby se vždy modlili k Otci a aby se často 
scházeli
Ježíš Kristus, poté, co podal Nefitům svátost, učil Nefity 
důležitým zásadám ohledně modlitby. Jedna ze zásad, 
kterým učil, zní: Když jsme pozorní a vždy se mod-
líme k Otci, dokážeme odolat Satanovým poku-
šením. Jsme-li pozorní, jsme duchovně bdělí, ostražití 
nebo obezřetní.

Přečtěte si 3. Nefiho 18:15–21 a označte si slova, která 
výše uvedené zásadě učí. Proč je podle vás nezbytné, 
abychom ve snaze odolávat pokušení byli nejen po-
zorní, ale abychom se i modlili?

Povšimněte si, že 3. Nefi 18:15, 20–21 jsou verše z mis-
trovství v písmu. Tyto verše byste si ve svých písmech 
mohli označit.

 5. Přečtěte si níže uvedené otázky, přemýšlejte o nich 
a poté si do studijního deníku napište odpovědi na dvě  

či více z nich:
a) Jak vám modlitba pomáhá odolávat Satanovým pokušením?
b) Jak můžete své osobní modlitby zlepšit?
c) Jaká požehnání vám přinesly nebo přinášejí modlitby s rodi-
nou? (Viz 3. Nefi 18:21.)
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d) Jak můžete své rodině pomáhat mít pravidelné a smysluplné 
rodinné modlitby?

Když se modlíme k Nebeskému Otci a přibližujeme se 
ke Spasiteli, Ježíši Kristu, často toužíme pomáhat dru-
hým, aby se Mu také přiblížili. Zamyslete se nad tím, 
komu byste rádi pomohli přilnout těsněji ke Spasiteli. 
Přečtěte si 3. Nefiho 18:22–24 a vyhledejte v těchto ver-
ších tyto zásady: Když druhým sloužíme, můžeme 
jim pomoci přijít ke Kristu.

Spasitel, jak je zaznamenáno ve 3. Nefim 18:24, učil, že 
každý z nás má vyzdvihovat své světlo, aby svítilo světu. 
Také řekl, že On je tím světlem, které máme vyzdviho-
vat. Starší Robert D. Hales z Kvora Dvanácti apoštolů 
učil, že Spasitelovo světlo vyzdvihujeme tím, že dodržu-
jeme Jeho přikázání a následujeme Jeho příklad:

„Máme být takovými, jakým je Spasitel, 
který nás nabádal: ‚Pojď, následuj mne.‘ 
Nebylo by snad Ježíši milé, kdybychom 
své světlo nechali svítit takovým způso-
bem, aby ti, kteří nás následují, následo-
vali Spasitele? Ti, kteří hledají světlo, rádi 

vejdou branou křtu na přímou a úzkou stezku, která 
vede k věčnému životu. (Viz 2. Nefi 31.) Budete vy tím 
světlem, které je zavede do bezpečného přístavu? …

Zamysleli jste se někdy nad tím, že možná vy jste tím 
světlem, které Nebeský Otec poslal, aby někoho bez-
pečně přivedlo domů nebo aby bylo majákem v dáli, 
který ukazuje cestu zpět na přímou a úzkou stezku, 
která vede k věčnému životu? Vaše světlo je majákem 
a nikdy nemá přestat svítit ani nemá svést na scestí ty, 
kteří hledají cestu domů. …

… Ježíš Kristus je oním světlem, které nám bylo dáno, 
abychom ho následovali a věděli, kam máme jít. [Mod-
lím se o to], aby se každý z nás rozhodoval správně, 
[abychom dokázali] pozvedat a posilovat ty, kteří 
jsou kolem nás.“ („That Ye May Be Children of Light“ 
[fireside Církevního vzdělávacího systému pro mladé 
dospělé, 3. listopadu 1996], 6–7.)

Druhým můžeme sloužit tím, že se za ně modlíme, 
zveme je na církevní shromáždění a jsme pro ně 
křesťanským příkladem. Zamyslete se nad tím, co jste 
pociťovali, když jste následovali příklad Ježíše Krista 
a pomohli někomu přiblížit se ke Spasiteli. Co dnes 
nebo tento týden uděláte pro to, aby vaše světlo svítilo 
takovým způsobem, aby ti, kteří vás následují, zároveň 
následovali i Spasitele?

3. Nefi 18:26–39
Spasitel učí své učedníky, aby všem lidem nabízeli 
přátelskou ruku
Spasitel se poté, co podal Nefitům svátost a učil je 
o modlitbě, obrátil ke dvanácti učedníkům, které 
vybral, a učil je, jak mají vést a řídit záležitosti Církve. 
(Viz 3. Nefi 18:26–39.) Všimněte si, že ve 3. Nefim 
18:26 Spasitel přestal promlouvat k zástupu a obrátil 
se k vedoucím, „které vyvolil“. Jeho poselství ve ver-
ších 28–29 bylo těmto vedoucím kněžství dáno jako 
varování, aby těm, kteří toho nejsou hodni, nedovolo-
vali přijímat svátost.

Členové Církve se mají zaměřovat na to, aby byli sami 
způsobilí přijímat svátost, a zodpovědnost za rozho-
dování o způsobilosti druhých mají ponechat na těch, 
které Pán k takovémuto posuzování povolal – napří-
klad na biskupovi nebo na presidentovi kůlu. Přečtěte 
si 3. Nefiho 18:32 a vyhledejte, jak Spasitel učil učed-
níky starat se o ty, kteří se odklonili od víry. Přemýšlejte 
o tom, jak byste mohli „nadále sloužiti“ příteli, členovi 
rodiny nebo členovi svého sboru či odbočky, který se 
odklonil od víry.

Mistrovství v písmu – 3. Nefi 18:15, 20–21
Zvažte možnost strávit několik minut tím, že se 
naučíte nazpaměť 3. Nefiho 18:15, 20–21. Napište si 
tyto tři verše na papír a poté si je pročítejte. Až si je 
několikrát přečtete, začněte různé části veršů vymazá-
vat nebo škrtat a dál si je odříkávejte. V tomto můžete 
pokračovat, dokud nesmažete nebo nepřeškrtnete 
všechna slova.

Zatímco se tyto verše budete učit nazpaměť, přemýš-
lejte o tom, čemu v nich Spasitel učil. Ježíš Kristus, 
jak je zaznamenáno ve 3. Nefim 18:15, učil Nefity, jak 
odolávat ďáblovým pokušením. Všimněte si, jaká moc 
vyplývá z modlitby. Skrze modlitbu můžeme obdržet 
sílu odolávat pokušení.

Ježíš Kristus, jak je zaznamenáno ve 3. Nefim 
18:20–21, učil, že když se modlíme ve víře, Otec naše 
modlitby vždy zodpoví, ale odpoví na ně v souladu 
s plánem, který má pro své děti, a podle toho, co je pro 
nás podle Jeho znalosti správné. Přečtěte si 20. verš 
nahlas: „A o cokoli, co je správné, budete prositi Otce 
ve jménu mém věříce, že obdržíte, vizte, bude vám 
dáno.“ Co podle vás v tomto verši znamenají slova „co 
je správné“? (Mohli byste si přečíst Jakuba 4:3.)

President Gordon B. Hinckley se podělil 
o toto svědectví: „Bůh, náš Věčný Otec, 
žije. Je Stvořitelem a Vládcem vesmíru, 
a přesto je naším Otcem. Je Všemohoucí 
a stojí nade vším. Je dosažitelný skrze 
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modlitbu. … Slyší modlitbu dítěte? Samozřejmě. 
Odpovídá na ni? Samozřejmě. Ne vždy tak, jak 
bychom si přáli, ale odpovídá. Slyší a odpovídá.“ 
(Teachings of Gordon B. Hinckley [1997], 468.)

Starší Dallin H. Oaks z Kvora Dvanácti apoštolů učil: 
„[Ve 3. Nefim 18:20] nám Spasitel připomíná, že víra, 
jakkoli je silná, nemůže způsobit to, co je v rozporu 
s vůlí Toho, koho tato moc je. Používání víry v Pána 
Ježíše Krista je vždy podřízeno řádu nebes, dobrotivosti, 
vůli, moudrosti a načasování Páně. Právě proto nemů-
žeme mít opravdovou víru v Pána, aniž bychom měli 
naprostou důvěru v Pánovu vůli a v Pánovo načasování.“ 
(„Faith in the Lord Jesus Christ“, Ensign, May 1994, 100.)

 6. Do studijního deníku si pod dnešní látku napište toto:

Prostudoval(a) jsem si 3. Nefiho 18 a dokončil(a) jsem tuto 
lekci (datum).

Další otázky, úvahy a postřehy, o které bych se rád(a) podělil(a) 
se svým učitelem:

26. BLOK: 3. DEN

3. Nefi 19
Úvod
Události zaznamenané ve 3. Nefim 11–18 se všechny 
udály během jednoho dne. Na konci onoho dne se 
mezi lidmi roznesla zpráva o Spasitelově návštěvě 
a o tom, že se druhý den vrátí, a lidé „se nesmírně 
namáhali po celou noc, aby mohli nazítří býti na místě, 
kde se měl Ježíš zástupu ukázati“. (3. Nefi 19:3.) Ráno 
lid učilo dvanáct učedníků a modlili se s ním. Nefi poté 
dvanáct učedníků pokřtil a ti obdrželi Ducha Svatého 
a byli obklopeni anděly. Během tohoto projevu se zjevil 
Ježíš Kristus a přikázal učedníkům, aby se modlili, a On 
se také modlil k Otci za shromážděné lidi. Učedníci 
byli díky své víře naplněni Duchem Svatým. Byli očiš-
těni a stali se s Otcem a Synem zajedno.

3. Nefi 19:1–14
Dvanáct učedníků slouží lidu, jak jim přikázal Spasitel
Představte si, jak byste se asi cítili a co byste asi dělali, 
kdybyste se dozvěděli, že zítra přijde do nedalekého 
chrámu Ježíš Kristus. Jak moc byste se snažili tam do-
stat? Chtěli byste s sebou přivést další lidi? Jak byste 
se na tuto událost připravili?

Přečtěte si 3. Nefiho 19:1–3 a vyhledejte, jak Nefité 
reagovali, když jim Spasitel slíbil, že se druhý den 

vrátí. Když se zástup shromáždil, dvanáct učedníků ho 
rozdělilo do dvanácti skupin a začali je učit. Nařídili 
shromážděným lidem, aby poklekli v modlitbě, a učili 
je týmž pravdám, kterým předešlého dne učil Spasitel. 
(Viz 3. Nefi 19:4–7.)

 1. Přečtěte si 3. Nefiho 19:8–9 a do studijního deníku si 
napište odpověď na tyto otázky:

a) Po čem učedníci toužili nejvíce? Proč je podle vašich zkuše-
ností dar Ducha Svatého tak žádoucí?
b) Dvanáct učedníků mělo po Spasitelově odchodu řídit záleži-
tosti Církve na americkém kontinentu. Proč bylo nezbytné, aby 
měli Ducha Svatého, který by je vedl?

Po dokončení tohoto úkolu, který si máte zapsat do 
studijního deníku, přemítejte o těchto otázkách: Po 
kterých několika věcech nejvíce toužíte, když se mod-
líte? Jak často se modlíte o Ducha Svatého?

Přečtěte si 3. Nefiho 19:10–12 a vyhledejte, co učedníci 
udělali po modlitbě. Křest popsaný ve verších 10–12 byl 
pro dvanáct učedníků druhým křtem. Církev byla mezi 
Nefity založena před mnoha lety a tito nositelé kněž-
ství byli pokřtěni již dříve, přestože jejich první křest 
není v písmech zaznamenán. Tento druhý křest před-
stavoval zvláštní situaci, jak vysvětlil president Joseph 
Fielding Smith: „Spasitel Nefimu a lidem přikázal, aby 
byli pokřtěni znovu, protože Církev zorganizoval nově 
– na základě evangelia. Předtím byla zorganizována na 
základě zákona [Mojžíšova].“ (Doctrines of Salvation, 
ed. Bruce R. McConkie, 3 vols. [1954–1956], 2:336.)

Mějte na paměti, že učedníci a ostatní Nefité byli hodni 
pobývat ve Spasitelově přítomnosti. Přečtěte si 3. Ne-
fiho 19:13 a vyhledejte, co oněch dvanáct učedníků za 
svá spravedlivá přání obdrželo.

 2. Napište si do studijního deníku seznam požehnání, 
která ve svém životě obdrží ten, kdo má dar Ducha Sva-

tého a žije tak, aby ho byl hoden. Poté tento seznam porovnejte 
s níže uvedeným citátem staršího Roberta D. Halese z Kvora Dva-
nácti apoštolů a přidejte si na seznam další požehnání, která v ci-
tátu naleznete:

„Duch Svatý nám poskytuje sílu a odvahu vést ži-
vot po způsobu království Božího a je zdrojem na-
šeho svědectví o Otci a Synu. …

Potřebujeme Ducha Svatého jako stálého společ-
níka, aby nám pomáhal lépe se rozhodovat v tom, 
s čím se každý den setkáváme. Naši mladí muži 

a mladé ženy jsou bombardováni odpornými věcmi světa. Spole-
čenství s Duchem nám dodá sílu odolávat zlu a, je-li to potřeba, 
sílu činit pokání a vrátit se na těsnou a úzkou cestu. Nikdo z nás 
není vůči pokušením protivníka imunní. Všichni potřebujeme po-
silu, kterou poskytuje Duch Svatý. … Dar Ducha Svatého pomáhá 
členům rodiny moudře se rozhodovat – činit taková rozhod-
nutí, jež jim pomohou vrátit se s rodinou k Otci v nebi a k Jeho 
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Synu Ježíši Kristu, aby s Nimi žili na věky.“ („The Covenant of 
Baptism: To Be in the Kingdom and of the Kingdom“, Ensign, 
Nov. 2000, 8.)
Na základě studia 3. Nefiho 19:1–14 přemítejte o tom, 
po jakých požehnáních v životě nejvíce toužíte a proč 
po nich toužíte.

Dokončete tuto větu obsahující zásadu založenou na 
3. Nefim 19:9, 13: Skrze upřímná přání a modlitbu 
můžeme být   
 .

3. Nefi 19:14–36
Spasitel se zjevuje lidem a modlí se, aby byli skrze svou 
víru očištěni
Přečtěte si 3. Nefiho 19:14–16, abyste se dozvěděli, co 
se stalo poté, co dvanáct učedníků bylo pokřtěno a na-
plněno Duchem Svatým.

Poté, co učedníci a shromáždění lidé poklekli, Spasitel 
dvanácti učedníkům přikázal, aby se modlili. Pře-
čtěte si záznam jejich modlitby ve 3. Nefim 19:17–18, 
24–26, 30. Je to jediný záznam v písmech, ve kterém se 
lidé modlí přímo k Ježíši Kristu. V modlitbě se modlíme 

k Bohu Otci ve jménu Jeho Syna, Ježíše Krista. Písma 
nás nikde neučí tomu, abychom se modlili k Ježíši.

Starší Bruce R. McConkie z Kvora Dvanácti apoštolů 
naznačil, proč se možná učedníci při této jedinečné 
příležitosti modlili k Ježíšovi: „Ježíš je již učil, aby se 
v Jeho jménu modlili k Otci, což zpočátku udělali. 
[Viz 3. Nefi 19:8–9.] … Avšak tentokrát se ‚modlili … 
k Ježíšovi, nazývajíce ho Pánem svým a Bohem svým‘. 
[3. Nefi 19:18.] Ježíš před nimi stál jako symbol Otce. 
Když Ho viděli, bylo to, jako kdyby viděli Otce; když se 
k Němu modlili, bylo to, jako kdyby se modlili k Otci. 
Byla to mimořádná a jedinečná situace.“ (The Promised 
Messiah: The First Coming of Christ [1978], 560–561.) 
Samotný Spasitel řekl: „Modlí se ke mně, protože já 
jsem s nimi.“ (3. Nefi 19:22.)

 3. Zatímco lidé klečeli, byli svědky toho, jak Ježíš Kristus 
za ně a za své učedníky pronáší tři různé modlitby. Do 

studijního deníku si překreslete následující tabulku. Přečtěte si 
příslušné odkazy na verše z písem a tabulku doplňte.

Verše 
v písmech

O co se Spasitel 
modlil?

Jak můžete v životě 
uplatnit to, co 
se dozvídáte ze 
Spasitelovy modlitby?

3. Nefi 
19:19–23

3. Nefi 
19:27–29

3. Nefi 
19:31–34

Přečtěte si 3. Nefiho 19:24. Co podle vás znamenají 
slova „nehromadili mnoho slov“? Ohledně modliteb, 
v nichž jsou nám dána slova, abychom věděli, o co se 
máme modlit, starší Bruce R. McConkie učil: „Doko-
nalé modlitby jsou ty, které jsou inspirovány – v nichž 
Duch zjevuje slova, která mají být pronesena.“ (Mor-
mon Doctrine, 2nd ed. [1966], 586.)

Abyste lépe porozuměli některým zásadám, kterým 
Spasitel ve svých modlitbách učil, znovu si přečtěte 
3. Nefiho 19:28 a označte si slova, která učí této zásadě: 
Když uplatňujeme víru v Ježíše Krista, můžeme být 
očištěni. Zamyslete se nad tím, jak učedníci uplatňovali 
víru v tom, co zažili a co je zaznamenáno ve 3. Ne-
fim 19. Učedníci byli díky své víře naplněni Duchem 
Svatým (viz 3. Nefi 19:13) a přijetí Ducha Svatého je 
nutnou podmínkou pro to, abychom mohli být očištěni.
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Přečtěte si níže uvedená slova presidenta 
Mariona G. Romneyho z Prvního před-
sednictva a vyhledejte, co to znamená být 
očištěn: „‚Poté přichází křest ohněm 
a Duchem Svatým.‘ [2. Nefi 31:13.] Tento 
křest ohněm a Duchem Svatým, o němž 

zde Nefi hovoří, způsobuje onu mocnou změnu v srdci 
lidí, o které se zmiňuje Alma. [Viz Alma 5:14.] Obrací je 
od tělesnosti k duchovnosti. Očišťuje a uzdravuje duši. 
… Víra v Pána Ježíše Krista, pokání a křest vodou – to 
vše je přípravou a předpokladem pro křest ohněm, ale 
křest ohněm je naplněním [konečným cílem]. Když jej 
obdržíme, znamená to, že máme šat vyprán ve smírné 
krvi Ježíše Krista.“ (Learning for the Eternities, 
comp. George J. Romney [1977], 133.)

 4. Přemítejte o tom, co to znamená být očištěn, a do stu-
dijního deníku si napište odpověď na tuto otázku: Jak 

nám uplatňování víry v Ježíše Krista pomáhá stát se čistými a ne-
poskvrněnými?

Ježíš pronesl v podvečer své smírné oběti mocnou 
modlitbu, která se velmi podobala modlitbám, které 
pronesl druhý den své návštěvy mezi Nefity. Přečtěte 
si 3. Nefiho 19:23, 29 a Jana 17:9, 11, 21–22. Označte 
si slova „abychom mohli býti jedno“. Přemítejte o tom, 
v jakém smyslu jsou Ježíš Kristus a Otec jedno. Čemu 
se z těchto veršů učíme ohledně toho, jak můžeme být 
zajedno s Ježíšem Kristem?

Jedna ze zásad, které se z těchto veršů 
učíme, zní: Skrze víru můžeme být 
očištěni a můžeme být zajedno s Ježí-
šem Kristem, tak jako On je zajedno 
s Otcem. Přečtěte si tato slova staršího 
D. Todda Christoffersona z Kvora Dva-

nácti apoštolů o tom, jak můžeme být zajedno s Otcem 
a se Synem: „Zajisté se nestaneme jedno s Bohem 
a Kristem, dokud se Jejich vůle a zájem nestanou naší 
největší tužbou. Takovéto oddanosti nelze dosáhnout 
za den, ale skrze Ducha Svatého nás Pán povede, 
jsme-li ochotni nechat se vést, až v průběhu času bude 
možné spolehlivě říci, že je v nás, jako Otec je v Něm. 
Někdy se děsím, když uvažuji, co vše k tomu může být 
zapotřebí, ale vím, že jedině v této dokonalé jednotě je 
možné najít plnost radosti.“ („Aby byli jedno v nás“, 
Liahona, listopad 2002, 73.)

Dnešní studium zakončete tím, že si přečtete 3. Nefiho 
19:35–36 a budete o tom přemýšlet.

 5. Do studijního deníku si pod dnešní látku napište toto:

Prostudoval(a) jsem si 3. Nefiho 19 a dokončil(a) jsem tuto 
lekci (datum).

Další otázky, úvahy a postřehy, o které bych se rád(a) podělil(a) 
se svým učitelem:

26. BLOK: 4. DEN

3. Nefi 20–22
Úvod
Ježíš Kristus během druhého dne své služby mezi 
Nefity opět podal lidu svátost. Svědčil o tom, že Otec 
v posledních dnech naplní svou smlouvu, že shromáždí 
Izrael a požehná všem národům země. Vysvětlil také, že 
příchod Knihy Mormonovy v posledních dnech bude 
znamením, že Otec začal svou smlouvu naplňovat.

3. Nefi 20:1–9
Spasitel opět podává lidu svátost
Jste-li mladý muž a nositel Aronova kněžství, přemítejte 
o těchto otázkách: Co pro vás znamená, že můžete 
pomáhat vykonávat obřad svátosti? Jak Pánu dáváte 
najevo, že rozumíte posvátné povaze tohoto obřadu?

Jste-li mladá žena nebo mladý muž, který zatím ne-
obdržel kněžství, přemítejte o těchto otázkách: Na co 
myslíte, když vidíte, jak způsobilí mladí muži vykoná-
vají obřad svátosti? Jak během obřadu svátosti dáváte 
najevo, že rozumíte posvátné povaze tohoto obřadu?

Spasitel, jak je zaznamenáno ve 3. Nefim 20:3–5, na 
začátku svého druhého dne služby mezi Nefity zázra-
kem zaopatřil chléb a víno, aby znovu vykonal obřad 
svátosti. Přečtěte si 3. Nefiho 20:1 a vyhledejte, o co 
Pán lidi požádal těsně předtím, než svátost připravil 
a nechal roznést. Jaký vliv podle vás může mít modlitba 
v srdci na to, jak každý týden přijímáte svátost?

Přečtěte si 3. Nefiho 20:8. Všimněte si, že Nefité v té 
době používali víno, avšak v současnosti je zvykem 
v Církvi používat vodu. (Viz NaS 27:2.) Povšimněte si 
také, co chléb a voda představují. Když pravidelně přijí-
máme svátost, projevujeme tím ochotu umožnit, aby se 
Spasitelovo Usmíření stalo součástí našeho života.

Co podle 3. Nefiho 20:8 Ježíš Kristus slíbil těm, kteří 
přijímají svátost? Zamyslete se nad velikostí jednot-
livých porcí chleba a vody při obřadu svátosti. Pokud 
byste fyzicky žíznili a hladověli, uspokojil by chléb 
a voda při obřadu svátosti váš hlad a žízeň? Abyste 
lépe porozuměli tomu, jak můžeme být naplněni, když 
přijímáme svátost, přečtěte si 3. Nefiho 20:9 a dokon-
čete tuto zásadu: Pokud jsme hodni přijímat svátost, 
můžeme být naplněni -----------------------------------.

Přečtěte si tato slova staršího Dallina H. Oakse z Kvora 
Dvanácti apoštolů a podtrhněte si, jak podle něj mů-
žete být požehnáni, když jste naplněni Duchem:
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„Buďme hodni Spasitelova zaslíbení, že 
skrze přijímání svátosti budeme naplněni 
(viz 3. Nefi 20:8; viz také 3. Nefi 18:9), což 
znamená, že budeme ‚naplněni Duchem‘ 
(3. Nefi 20:9). Tento Duch – Duch Svatý 
– je naším utěšitelem, pomáhá nám najít 

správný směr, zprostředkovává naši komunikaci, je 
naším tlumočníkem, naším svědkem a očišťuje nás – je 
naším neomylným průvodcem a posvěcuje nás během 
naší pozemské pouti k věčnému životu.

… Zdánlivě drobný skutek vědomého a uctivého ob-
novení našich smluv křtu přináší obnovení požehnání 
křtu vodou a Duchem, abychom vždy mohli mít Jeho 
Ducha, aby byl s námi. Takto budeme všichni vedeni 
a takto můžeme být všichni očištěni.“ („Always Have 
His Spirit“, Ensign, Nov. 1996, 61.)

 1. Vzpomeňte si na nějaký okamžik, kdy jste při přijí-
mání svátosti pocítili Ducha Svatého. Přečtěte si modlitby 

svátosti uvedené v Moronim 4:3 a 5:2. Jak vám každotýdenní při-
jímání svátosti pomáhá být naplněni Duchem Svatým? Do studij-
ního deníku si napište několik příkladů.

3. Nefi 20:10–46
Spasitel učí Nefity o smlouvách, které se mají naplnit 
v posledních dnech
Zamyslete se nad svými nejdůležitějšími vlastnostmi. 
Na jaké vlastnosti myslíte? Jsou to fyzické rysy, osob-
nostní rysy nebo duchovní vlastnosti?

Přečtěte si tato slova staršího Davida A. Bednara 
z Kvora Dvanácti apoštolů a označte si, jak popsal 
to, kým jsme: „Může vás bavit hudba, sporty nebo 
můžete mít sklony k technice, a jednou můžete pra-
covat v průmyslu, v nějaké profesi nebo v humanit-
ních oborech. Jakkoli jsou tyto aktivity a zaměstnání 
důležité, neurčují, kdo jsme. Zaprvé a především jsme 
duchovní bytosti. Jsme synové [a dcery] Boží a símě 
Abrahamovo.“ („Staňte se misionářem“, Liahona, 
listopad 2005, 47.)

Být semenem Abrahamovým znamená, že jsme 
doslovnými potomky Abrahama nebo že jsme se stali 
jeho syny a dcerami skrze poslušnost zákonů a obřadů 
evangelia Ježíše Krista. Všichni obdrží tatáž zaslíbení 
a tytéž smlouvy, které Bůh uzavřel s Abrahamem.

Spasitel, jak je zaznamenáno ve 3. Nefim 20:11–13, učil 
Nefity o smlouvách a zaslíbeních daných Abrahamovi 
a jeho potomkům, kteří jsou domem Izraele. Učil, že 
Otec naplní svou smlouvu shromáždit dům Izra-
ele v posledních dnech. Přečtěte si 3. Nefiho 20:13 
a všimněte si, jaké poznání dům Izraele obdrží jako 
nutnou součást tohoto shromažďování. Proč je podle 
vás toto poznání tak důležité?

Přečtěte si 3. Nefiho 20:25–26 a vyhledejte, jak byli 
podle Spasitelova učení Lehiovi potomci požehnáni 
díky smlouvě, kterou Otec uzavřel s Abrahamem. 
Spasitel zdůraznil, že Ho Otec poslal navštívit Nefity 
a spasit je od hříchu „proto, že [byli] dětmi smlouvy“. 
(3. Nefi 20:26.)

 2. Napište si do studijního deníku, jak jste byli požeh-
náni díky smlouvě, kterou jste s Nebeským Otcem uzavřeli 

při křtu. Protože jste byli pokřtěni a stali se členy Církve, jste se-
menem Abrahamovým a máte zodpovědnost pomáhat naplňovat 
smlouvu, kterou Bůh s Abrahamem uzavřel.

Přečtěte si 3. Nefiho 20:27 a označte si slova, která učí 
této zásadě: Jako símě Abrahamovo máme smluvní 
zodpovědnost žehnat všem lidem na zemi.

Při čtení následujících slov staršího 
Davida A. Bednara vyhledejte, jak máme 
– jako símě Abrahamovo – žehnat všem 
lidem na zemi: „Vy i já, dnes a vždy, 
máme žehnat všem lidem ve všech 
národech země. Vy i já, dnes a vždy, 

máme vydávat svědectví o Ježíši Kristu a hlásat 
poselství o Znovuzřízení. Vy i já, dnes a vždy, máme 
vyzývat všechny, aby přijali obřady spasení. Hlásání 
evangelia není kněžská povinnost na částečný úvazek. 
Není to zkrátka činnost, do které se na určitý omezený 
čas zapojíme, ani nějaký úkol, který musíme jako 
členové Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů 
splnit. Misionářská práce je spíše projevem naší 
duchovní podstaty a dědictví. Byli jsme předustano-
veni v předsmrtelné existenci a narodili jsme se do 
smrtelnosti, abychom naplnili smlouvu a zaslíbení, 
které Bůh dal Abrahamovi. Jsme zde na zemi v této 
době, abychom zvelebovali kněžství a kázali evange-
lium. To je to, kým jsme, a to je to, proč jsme zde 
– dnes a vždy.“ („Staňte se misionářem“, 47.)

 3. Do studijního deníku si napište odpovědi na tyto 
otázky:

a) Co můžete vy, jako mladí členové, nyní dělat, abyste žehnali 
ostatním lidem ve světě?
b) Proč je podle vás důležité porozumět tomu, že jste semenem 
Abrahamovým?

3. Nefi 21–22
Ježíš Kristus předpovídá znamení týkající se shromáždění 
domu Izraele v posledních dnech
Spasitel, jak je zaznamenáno ve 3. Nefim 21–22, 
učil Nefity mnoha věcem ohledně posledních dnů – 
o době, kdy na zemi bude znovuzřízeno evangelium 
a Svatí se budou připravovat na Jeho Druhý příchod.
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 4. Abyste zjistili, čemu Spasitel učil ohledně shromažďování 
Izraele v posledních dnech, jak je to zaznamenáno ve 3. Ne-

fim 21–22, přečtěte si všechny verše z písem v levém sloupci níže 
uvedené tabulky. Poté si z pravého sloupce vyberte dvě otázky, je-
jichž odpovědi si napíšete do studijního deníku.

Verše Otázky

Přečtěte si 3. Nefiho 
21:1–2, 7. Až v posledních 
dnech vyjde na světlo světa 
Kniha Mormonova, bude to 
znamením, že Otec začal 
shromažďovat dům Izraele.

a) Kdy jste byli svědky toho, 
že Kniha Mormonova 
přivedla (neboli shro-
máždila) někoho, včetně 
vás, k Ježíši Kristu a ke 
smlouvám evangelia?

Přečtěte si 3. Nefiho 21:9. 
Slova veliké a podivuhodné 
dílo se týkají Znovuzřízení 
evangelia Ježíše Krista.

b) Co je podle vás na Zno-
vuzřízení evangelia Ježíše 
Krista velikého a podivu-
hodného?

Přečtěte si 3. Nefiho 21:10–
11 a přemítejte o tom, jak 
tento popis odpovídá Proroku 
Josephu Smithovi.

c) Proč je nezbytné věřit 
slovům Páně, která byla 
vynesena na světlo světa 
skrze Proroka Josepha 
Smitha?

Přečtěte si 3. Nefiho 21:22. 
Pokud budou lidé činit 
pokání a nebudou zatvrzovat 
srdce, budou počítáni 
k domu Izraele.

d) Proč je podle vás pokání 
pro člověka nezbytné, 
má-li být shromážděn 
s Božím lidem smlouvy?

Přečtěte si 3. Nefiho 22:7–10 
a vyhledejte sliby, které dal 
Spasitel svému lidu smlouvy, 
jenž se k Němu vrátil poté, 
co nejprve zapomněl na 
smlouvy, které s Ním uzavřel.

e) Proč je podle vás důležité 
porozumět tomu, že Pán 
prokazuje těm, kteří se od 
Něho odklonili, věčnou 
laskavost a milosrdenství?

Zamyslete se nad tím, s kým byste se mohli podělit 
o své svědectví o Ježíši Kristu, o Knize Mormonově, 
o Znovuzřízení evangelia a o poslání Proroka Jose-
pha Smitha, abyste mu tak pomohli získat požehnání 
plynoucí ze znovuzřízeného evangelia. Přemítejte také 
o tom, jak můžete druhé povzbudit, aby přišli k Pánu, 
včetně těch, kteří byli dříve věrnými v evangeliu, ale 
v současné době již nejsou. Pokud vás napadne nějaká 
konkrétní osoba, dejte si za cíl, že budete jednat podle 
nabádání, která jste obdrželi.

 5. Do studijního deníku si pod dnešní látku napište toto:

Prostudoval(a) jsem si 3. Nefiho 20–22 a dokončil(a) jsem 
tuto lekci (datum).

Další otázky, úvahy a postřehy, o které bych se rád(a) podělil(a) 
se svým učitelem:

27. BLOK: 1. DEN

3. Nefi 23
Úvod
Ježíš Kristus, poté, co přestal citovat Izaiášova slova, 
přikázal Nefitům, aby hledali ve slovech proroků. Spa-
sitel také pokáral Nefity za to, že nebyli svědomití ve 
vedení záznamů.

3. Nefi 23:1–5
Ježíš Kristus přikazuje lidem, aby hledali ve slovech proroků
Přemítejte o zkušenostech, které jste v tomto uplynu-
lém roce získali během studia písem. Popište několika 
slovy či krátkými větami požehnání, která jste v životě 
získali díky studiu písem.   
  
 

Když si svůj seznam budete pročítat, zamyslete se nad 
tím, čemu vás tato požehnání mohou naučit o důleži-
tosti studia písem.

Poté, co Spasitel citoval některé části Izaiášova učení 
(viz 3. Nefi 22), přikázal lidem, aby pilně hledali ve 
slovech Izaiášových a ve slovech proroků. Přečtěte 
si 3. Nefiho 23:1–5 a vyhledejte, proč Spasitel řekl, že 
máme hledat ve slovech Izaiášových a ve slovech pro-
roků. Mohli byste si označit slova, která vám pomohou 
zapamatovat si to, čemu jste se naučili.

Jedním z důvodů, proč je nám přikázáno, abychom stu-
dovali slova Izaiášova, je to, že „on zajisté promlouval 
o všech věcech týkajících se [Pánova] lidu [smlouvy], 
jenž je z domu Izraele“. (3. Nefi 23:2.) Vzhledem 
k tomu, že jste uzavřeli smlouvy s Pánem, jste součástí 
domu Izraele. Izaiášovy spisy se týkají i vás. Dalším 
důvodem, proč máme studovat slova Izaiášova, je to, že 
všechna budou naplněna. (Viz 3. Nefi 23:3.)

Všimněte si, že Ježíš Kristus ve 3. Nefim 23:1 Nefi-
tům obzvláště přikázal, aby ve slovech Izaiášových 
„hledali pilně“.

 1. Do studijního deníku si napište odpovědi na tyto 
otázky:

a) Jaký je podle vás rozdíl mezi tím, když slova proroků čteme 
a když v nich pilně hledáme?
b) Které metody studia písem vám mohou pomoci účinně 
a smysluplně hledat ve slovech Izaiášových a ve slovech ostat-
ních proroků? (Mohli byste si projít lekci z 1. dne 1. bloku s ná-
zvem „Studium písem“, abyste si připomněli některé důležité 
pomůcky pro studium písem.)
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Starší Merrill J. Bateman, emeritní člen Sedmdesáti, 
zmínil několik požehnání, která v životě získáváme, 
když hledáme ve slovech proroků: „Když hledáme 
v písmech, obdržíme určitá požehnání. Když někdo 
studuje slova Páně a je jich poslušen, přibližuje se ke 
Spasiteli a získává větší touhu vést spravedlivý život. 
Vzrůstá moc odolávat pokušení a duchovní slabosti 
jsou překonány. Duchovní rány jsou uzdraveny.“ („Co-
ming unto Christ by Searching the Scriptures“, Ensign, 
Nov. 1992, 28.)

Přečtěte si 3. Nefiho 23:5 a vyhledejte zaslíbení, které 
dal Spasitel nám všem, pokud budeme studovat písma 
a jednat podle nabádání, která jsou v nich obsažena.

 2. Představte si, že máte kamaráda nebo člena rodiny, 
kterému se nedaří studovat písma pravidelně. Pomocí po-

znatků, které jste získali ze 3. Nefiho 23:1–5, napište, jak byste 
tohoto člověka mohli povzbudit k pilnému studiu slov proroků 
a k tomu, aby pro něj studium písem bylo hodnotným zážitkem.

3. Nefi 23:6–14
Ježíš Kristus kárá své učedníky za to, že nezaznamenali 
důležité události
Přečtěte si tato slova presidenta Spencera W. Kimballa:

„Samotný Pán Ježíš Kristus zdůrazňoval 
Nefitům a Lamanitům důležitost vedení 
záznamů. [Viz 3. Nefi 23:6–13.] …

Jsem rád, že jsem to nebyl já, kdo byl po-
kárán za nesplnění závazku vést záznamy 
v aktuálnosti, i když toto pokárání bylo 

mírné a laskavé. …

… Pamatujte na to, Spasitel káral ty, kteří nezazna-
menávali důležité události.“ („The Angels May Quote 
from It“, New Era, Feb. 2003, 32, 34–35.)

Zbývající část 3. Nefiho 23 obsahuje to, co uvedl pre-
sident Kimball, jak Spasitel pokáral Nefity za to, že ze 
svých záznamů vypustili některé důležité události. Pře-
čtěte si 3. Nefiho 23:6–11 a zjistěte, co Nefité opomněli 
zaznamenat. Proč podle vás bylo pro Nefity důležité, aby 
zaznamenali naplnění proroctví, které pronesl Samuel 
Lamanita? Jak nám to, že v Knize Mormonově tento 
záznam máme, pomáhá v naší době?

 3. Do studijního deníku si napište odpověď na tuto 
otázku: Proč by pro vás mohlo být důležité zapisovat si 

duchovní události a nabádání, která v životě obdržíte?

Pokud jste nedávno prožili nějakou duchovní událost, 
kterou jste si zapomněli zaznamenat, mohli byste si 
ji do svého osobního deníku napsat nyní. Pro vedení 
osobního deníku postačí jednoduchý sešit nebo zá-
pisník. Přečtěte si 3. Nefiho 23:12–14 a vyhledejte, co 

Spasitel udělal poté, co Nefité uposlechli jeho příkazu 
a naplnění proroctví Samuela Lamanity zapsali.

Spasitel „vyložil všechna písma“, což znamená, že 
objasnil význam písem.

Přečtěte si 3. Nefiho 24:1 a všimněte si podobnosti 
mezi první částí tohoto verše a tím, co se přihodilo ve 
3. Nefim 23:12–14. Všimněte si, že poté, co Nefité za-
znamenali to, čemu je Ježíš Kristus učil, dal jim Kristus 
další poznání a zjevení tím, že jim tyto věci vyložil.

Použijte to, čemu jste se naučili ze 3. Nefiho 23:6–14, 
k tomu, abyste doplnili tuto zásadu: Když zapisuji 
posvátná nabádání a události, zvu   
 .

Jedna z možností, jak jste tuto zásadu mohli doplnit, 
zní takto: Když zapisuji posvátná nabádání a události, 
zvu Pána, aby mi poskytl další zjevení.

Abyste lépe porozuměli pravdě, o které jste se učili, 
přečtěte si dva níže uvedené citáty staršího Richarda 
G. Scotta z Kvora Dvanácti apoštolů:

„Poznání pečlivě zaznamenané je pozná-
ním, které je k dispozici v čase potřeby. 
Duchovně významná informace má být 
uchovávána na posvátném místě, což 
Pánu ukazuje, jak si jí vážíte. Tento přístup 
zvyšuje pravděpodobnost toho, že 

obdržíte další světlo.“ („Acquiring Spiritual 
Knowledge“, Ensign, Nov. 1993, 88.)

„Zapisujte si na bezpečné místo důležité poznatky, 
které od Ducha získáte. Zjistíte, že když si zapíšete tyto 
vzácné dojmy, často přijdou další. Toto poznání, které 
získáte, budete mít také k dispozici celý svůj život.“ 
(„To Acquire Knowledge and the Strength to Use It 
Wisely“, Ensign, June 2002, 32.)

 4. Do studijního deníku si napište odpovědi na tyto 
otázky:

a) Proč nám může zapisování zjevení, která jsme obdrželi od 
Pána, pomoci obdržet další zjevení?
b) Jak nám může to, když budeme věnovat čas zaznamenávání 
Pánova působení ve svém životě, pomoci pocítit vděčnost za po-
žehnání a tuto vděčnost Mu vyjádřit?

Možná si myslíte, že jste nezažili žádné zvláštní či 
posvátné zkušenosti, které by stálo za to zaznamenat. 
Starší John H. Groberg, emeritní člen kvora Sedmde-
sáti, ohledně těchto obav řekl: „Někteří lidé říkají: ‚Ne-
zažil jsem nic, co by stálo za to zaznamenat. Nestává se 
mi nic duchovního.‘ A já říkám: ‚Začněte si zapisovat 
a duchovní věci přijdou. Jsou tu neustále, ale my se 
vůči nim stáváme citlivějšími, když si je zapisujeme.‘“ 
(„Writing Your Personal and Family History“, Ensign, 
May 1980, 48.)
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To, čemu jste se naučili o zaznamenávání duchovních 
zkušeností, můžete začít uplatňovat tím, že si s sebou 
příští týden budete nosit list papíru, zápisník nebo deník. 
Zapisujte si všechna nabádání, dojmy, zkušenosti a po-
city, které během týdne obdržíte. Zaznamenejte si také, 
jak se cítíte nabádáni jednat podle vnuknutí, která obdr-
žíte. Poté, co jste takto jednali, si tyto zkušenosti zapište.

O svém plánu zaznamenávat si duchovní zkušenosti 
někomu řekněte (členovi rodiny, kamarádovi nebo ve-
doucímu Církve). Zvažte, zda byste tuto osobu nemohli 
vyzvat, aby se k vám přidala a také si zaznamenávala 
své duchovní zkušenosti. Když někoho vyzvete, aby 
se k vám v tomto projektu přidal, můžete se navzájem 
povzbuzovat a podávat si zprávu o svém pokroku. Měli 
byste však pamatovat na to, že není nutné (a možná 
ani vhodné), abyste se spolu dělili o posvátné zážitky.

 5. Do studijního deníku si pod dnešní látku napište toto:

Prostudoval(a) jsem si 3. Nefiho 23 a dokončil(a) jsem tuto 
lekci (datum).

Další otázky, úvahy a postřehy, o které bych se rád(a) podělil(a) 
se svým učitelem:

27. BLOK: 2. DEN

3. Nefi 24–26
Úvod
Ve 3. Nefim 24–25 Ježíš Kristus naplnil přikázání 
Nebeského Otce, aby předal lidu některá Malachiášova 
proroctví. Malachiáš prohlásil, že dům Izraele musí 
v rámci přípravy na Spasitelův příchod činit pokání 
a vrátit se k Pánu. Ježíš Kristus, jak je zaznamenáno ve 
3. Nefim 26:3, lidu vykládal „všechny věci, dokonce od 
počátku až do doby, kdy přijde v slávě své“. Mormon 
poté učil, že těm, kteří uvěří Knize Mormonově, budou 
projeveny ještě větší věci. (Viz 3. Nefi 26:9.)

3. Nefi 24:1–6
Ježíš Kristus cituje slova daná Malachiášovi ohledně 
Druhého příchodu
Když Ježíš Kristus citoval Nefitům některá Malachiá-
šova proroctví, zmínil se o symbolech ohně a mýdla. 
Představte si žhnoucí oheň a kus mýdla. Zamyslete se 
nad tím, co mohou mít tyto dva předměty společného 
jako čisticí prostředky.

Přečtěte si 3. Nefiho 24:2–3. Ve 3. Nefim 24:2 je Ježíš 
Kristus přirovnán k ohni taviče a mýdlu běliče kvůli 

tomu, co učiní při Druhém příchodu. Ve 3. Nefim 24:3 
je přirovnán ke stříbrotepci, který čistí stříbro. Pro 
lepší pochopení těchto veršů je dobré si uvědomit, že 
při čištění stříbra musí stříbrotepec držet kus stříbra 
v nejžhavější části ohně, aby vypálil veškeré nečistoty. 
Tavič musí stříbro bedlivě sledovat, protože pokud stří-
bro zůstane v plamenech jen o okamžik déle, než má, 
bude zničeno. Bělič je člověk, který čistí oblečení nebo 
ho bělí pomocí mýdla. Synové Lévíovi byli nositelé 
kněžství v dávném Izraeli; v dnešní době se tento výraz 
může vztahovat na veškerý lid Páně.

Přemítejte o tom, co se podle těchto přirovnání stane 
při Druhém příchodu Ježíše Krista. Do písem byste si 
mohli vedle 3. Nefiho 24:2–3 napsat: Ježíš Kristus při 
Druhém příchodu očistí svůj lid.

Přečtěte si 3. Nefiho 24:5–6 a zjistěte, kdo bude při 
Spasitelově příchodu stráven neboli zničen a kdo ne-
bude. (Povšimněte si, že v těchto verších jsou „synové 
Jákobovi“ Pánovým lidem smlouvy z domu Izraele.) 
Tyto verše nás učí této zásadě: Ježíš Kristus bude při 
svém příchodu soudit zlovolné.

 1. Do studijního deníku si napište tento nadpis: Co mu-
sím dělat, abych se připravil(a) na Druhý příchod Ježíše 

Krista. Zatímco budete dál studovat 3. Nefiho 24–26, pod nadpis 
si vypište to, co se z těchto veršů dozvíte a co vám pomůže při-
pravit se na Druhý příchod Ježíše Krista.
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3. Nefi 24:7–18
Malachiáš učí dům Izraele, jak se může navrátit k Pánu
Představte si, že některý váš blízký přítel nebo člen 
rodiny si, jak se zdá, nedělá starosti s tím, jaký vliv 
mohou mít jeho skutky při Soudu, Druhém příchodu 
nebo na věčnosti. Zamyslete se nad tím, co byste 
mohli říct, abyste se tomuto člověku pokusili pomoci. 
Přečtěte si 3. Nefiho 24:7 a vyhledejte, co Pán řekl 
synům Jákobovým, kteří se od Něj začali odvracet. 
Co podle vás znamená, že lidé „odešli“ od Pánových 
nařízení nebo obřadů?

V Církvi je obřad posvátným oficiálním úkonem, který je 
proveden pravomocí kněžství. Některé obřady jsou ne-
zbytné pro naše oslavení. Tyto obřady se nazývají „spá-
sné obřady“. K těmto obřadům patří křest, konfirmace, 
vysvěcení k Melchisedechovu kněžství (pro muže), 
chrámové obdarování a zpečetění manželství. Každým 
tímto obřadem uzavíráme s Pánem posvátnou smlouvu. 
Tyto spásné obřady byste si mohli vypsat do deníku pod 
nadpis úkolu č. 1. Zamyslete se nad tím, jak nám tyto 
obřady pomáhají připravit se na Druhý příchod.

I když se Pánův lid odklonil od obřadů a smluv evange-
lia, všimněte si zaslíbení uvedeného ve 3. Nefim 24:7, 
které Pán lidu dal, pokud se k Němu vrátí. Tento slib 
byste si v písmech mohli označit, abyste lépe pama-
tovali na to, že pokud se my vrátíme k Pánu, On se 
vrátí k nám.

Přečtěte si 3. Nefiho 24:8–10 a vyhledejte jeden ze 
způsobů, který zde Pán uvádí a kterým se synové Jáko-
bovi mohou k Němu vrátit, a tím se připravit na Druhý 
příchod. Do seznamu pod nadpisem úkolu č. 1 byste si 
mohli dopsat placení desátků a obětí.

Přečtěte si tuto radu presidenta Gordona B. Hinckleyho 
ohledně placení desátku: „Můžeme platit desátek. Není 
to ani tak otázka peněz, jako otázka víry.“ („Let Us 
Move This Work Forward“, Ensign, Nov. 1985, 85.)

Přemítejte chvíli o tom, jak je vaše ochota dávat Pánu 
desátky a oběti známkou vaší víry v Něho. Přečtěte si 
3. Nefiho 24:10–12 a zaměřte se na požehnání určená 
těm, kteří platí plný a poctivý desátek.

 2. Do studijního deníku si napište odpovědi na tyto 
otázky:

a) Jaká požehnání jste obdrželi díky poslušnosti zákona desátku?
b) Jak vám podle vás dodržování přikázání platit desátek a oběti 
pomáhá duchovně se připravit na Druhý příchod?

Někteří lidé v dávném Izraeli reptali, že jim dodržování 
Pánových přikázání nepřineslo nic dobrého. Měli pocit, 
že jejich úsilí bylo marné nebo zbytečné. (Viz 3. Nefi 
24:14.) Na druhou stranu tvrdili, že pyšní a zlovolní lidé 
jsou šťastní, „mají úspěch“ a „jsou … vysvobozeni“. 

(3. Nefi 24:15.) Jinými slovy, tito lidé tvrdili, že zlovolní 
lidé jsou na tom lépe než lidé spravedliví. Pán na tyto 
stížnosti reagoval slovy, že ti, kteří se bojí Pána a myslí 
na Jeho jméno a kteří se často scházejí, aby spolu 
promlouvali, naleznou své jméno zapsané v „[knize] 
pamětní“. (Viz 3. Nefi 24:16.) A právě tito lidé budou 
na Pánův příchod připraveni a budou ušetřeni jako 
Jeho drahocenné „klenoty“. (Viz 3. Nefi 24:16–17.) Pán 
vyzval ty, kteří si stěžovali, aby si počkali a podívali se 
na konečný výsledek, až se pak budou moci navrátit 
a budou schopni rozeznávat „mezi spravedlivými a zlo-
volnými“. (3. Nefi 24:18.) Uvidí, že spravedliví lidé na 
tom nakonec budou mnohem lépe než zlovolní.

3. Nefi 25

Ježíš Kristus cituje Malachiášovo proroctví, že před Druhým 
příchodem se vrátí Eliáš
Přečtěte si 3. Nefiho 25:1–3 a vyhledejte, proč bude 
Druhý příchod požehnáním pro ty, kteří jsou věrní 
Ježíši Kristu. Slovo kořen v 1. verši představuje předky 
a slovo větev představuje potomstvo. V příštím životě se 
tudíž zlovolní nebudou těšit z požehnání plynoucích 
z pečetění k předkům ani z pečetění k potomkům. 
Telata, která porostou „ve stáji“, jsou symbolem dětí, 
které jsou chráněny, je o ně pečováno a které mají 
v době svého růstu vše, co potřebují.

Spasitel Nefitům sdělil, co Malachiáš napsal o události, 
která se stane před Druhým příchodem a která se týká 
starozákonního proroka Eliáše. Přečtěte si 3. Nefiho 
25:5–6 a vyhledejte, co podle Malachiášových slov udělá 
Eliáš, aby pomohl připravit svět na Pánův příchod.
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Eliášův návrat na zemi byl nezbytnou součástí Znovu-
zřízení evangelia. 3. dubna 1836 se Eliáš zjevil Josephu 
Smithovi a Oliveru Cowderymu v nově zasvěceném 
chrámu Kirtland. (Viz NaS 110.) Předal jim pečeticí 
moc kněžství, díky níž mohou být pečetěny celé gene-
race rodin. Co podle vás znamenají slova: „On obrátí 
srdce otců k dětem a srdce dětí k otcům jejich“ (3. Nefi 
25:6)?   
 

Tyto verše učí tomu, že když máme srdce obrácené 
ke svým otcům, pomáháme tím připravovat zemi 
na Druhý příchod Ježíše Krista.

 3. Napište si do studijního deníku o nějakém zážitku, 
který jste vy nebo členové vaší rodiny prožili a který vám 

pomohl obrátit srdce k vašim předkům. Může mezi to patřit zpe-
četění ve svatém chrámu, bádání v rodinné historii nebo účast na 
křtech za mrtvé. Pokud vás žádný zážitek nenapadá, napište 
krátký odstavec o své touze se této práce účastnit. (K 1. úkolu 
v deníku byste si mohli napsat: obdržení chrámových obřadů pro 
sebe a svou rodinu, návštěva chrámu a shromažďování informací 
týkajících se rodinné historie.)

3. Nefi 26
Co je nutné udělat pro to, abychom obdrželi větší věci, 
které zjevil Ježíš Kristus
Ze 3. Nefiho 26:3 se dozvídáme, že Spasitel učil Nefity 
o všech věcech, „jež přijdou na tvář země“. Přečtěte 
si 3. Nefiho 26:6–8 a vyhledejte, kolik toho bylo ze 
Spasitelova kázání zaznamenáno v Knize Mormonově. 
Prostudujte si 3. Nefiho 26:9–11, abyste zjistili, proč 
Mormon nezahrnul vše, čemu Spasitel učil.

Pán nařídil Mormonovi, aby zahrnul jen malou část 
toho, čemu učil, aby tak mohl zkoušet naši víru. Ze 
3. Nefiho 26:1–21 se dozvídáme, že když věříme 
tomu, co Bůh zjevil, připravujeme se na obdržení 
větších zjevení. Proč je podle vás nezbytné, abychom 
před přijetím dalších pravd nejprve věřili pravdám, 
které jsme již obdrželi? (Viz Alma 12:9–11.) Jak mů-
žeme dát najevo, že věříme tomu, co Pán zjevil?

 4. Abyste mohli uplatňovat zásadu, která je výše uve-
dena tučným písmem, napište si do studijního deníku od-

pověď na tuto otázku: Jakými skutky ve svém životě projevujete 
víru v Knihu Mormonovu?

Mormon, jak je zaznamenáno ve zbývající části 3. Ne-
fiho 26, shrnul, jak Spasitel Nefitům sloužil a jaký vliv 
na ně měla Jeho služba. Přečtěte si 3. Nefiho 26:13–21 
a zvažte možnost označit si, jak lidé podle slov Ježíše 
Krista jednali.

 5. Do studijního deníku si pod dnešní látku napište toto:

Prostudoval(a) jsem si 3. Nefiho 24–26 a dokončil(a) jsem 
tuto lekci (datum).

Další otázky, úvahy a postřehy, o které bych se rád(a) podělil(a) 
se svým učitelem:

27. BLOK: 3. DEN

3. Nefi 27
Úvod
Dvanáct nefitských učedníků se na začátku svého pů-
sobení, po druhém dni, kdy se mezi nimi zjevil vzkří-
šený Spasitel, shromáždilo a spojilo v mocné modlitbě 
a půstu. Ježíš Kristus se jim opět zjevil a odpověděl jim 
na jejich otázku ohledně toho, jaké jméno má Církev 
nést. Spasitel je učil, že Usmíření je podstatou Jeho 
evangelia a že skrze Usmíření před Ním můžeme stát 
bez poskvrny, pokud činíme pokání, jsme pokřtěni 
a vytrváme do konce. Dále učedníkům přikázal, aby 
byli takovými, jako je On.

3. Nefi 27:1–12
Pán učí dvanáct učedníků, že Jeho Církev má nést Jeho jméno
Představte si, že chcete založit nový klub nebo spor-
tovní družstvo. Rozhodněte se, jaký typ klubu nebo 
družstva byste založili, a poté pro tuto svou organizaci 
vyberte jméno. Napište jméno a typ organizace, kterou 
jste se rozhodli založit:   
  
 

Vzpomeňte si na některé organizace, které znáte, a na 
to, co jejich název naznačuje o jejich účelu a o lidech, 
kteří jsou jejich členy.

Dvanáct nefitských učedníků dál učilo a křtilo druhé. 
Při jedné příležitosti, když byli sjednoceni v půstu 
a v modlitbě, je znovu navštívil Spasitel. (Viz 3. Nefi 
27:1–2.) Přečtěte si 3. Nefiho 27:3–7 a vyhledejte 
otázku, kterou učedníci položili Spasiteli, a Spasitelovu 
odpověď. Mohli byste si označit, z jakých důvodů má 
podle Ježíše Krista Církev nést Jeho jméno.

Ve 3. Nefim 27:8–10 vyhledejte, jaké jsou podle Spa-
sitelových slov ukazatele Jeho pravé Církve, a označte 
si je. Dokončete v příručce následující větu tak, abyste 
uvedli několik hlavních rysů pravé Církve:
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a) Spasitel svým učedníkům svědčil o tom, že přišel na svět, aby 
činil vůli svého Otce. Jaká byla podle 3. Nefiho 27:14 vůle Ne-
beského Otce ohledně Jeho Svatého Syna?
b) Co je díky tomu, že Spasitel naplnil vůli svého Otce, dostupné 
všem lidem? (Viz zejména 3. Nefi 27:19.)

 3. Abyste dokázali lépe ocenit význam této dobré zprávy, 
přečtěte si jednu nebo více z následujících pasáží z písem 

a napište si do studijního deníku krátké vysvětlení, proč pro nás 
Usmíření Ježíše Krista představuje tak dobrou zprávu: 2. Nefi 
9:8–10; Alma 34:14–16; Helaman 14:15–18.
Starší Jeffrey R. Holland z Kvora Dvanácti apoštolů 
svědčil o tom, proč evangelium představuje pro 
všechny lidi dobrou zprávu: „‚Dobrá zpráva‘ spočívala 
v tom, že je možné uniknout smrti a peklu, že je možné 
překonat chyby a hříchy, že existuje naděje, že existuje 
pomoc, že nevyřešitelné bylo vyřešeno a že nepřítel byl 
poražen. Dobrá zpráva spočívala v tom, že hrob každého 
člověka může být jednoho dne prázdný, že duše kaž-
dého člověka může být čistá, že každé dítě Boží se znovu 
může vrátit k Otci, který mu dal život.“ („Missionary 
Work and the Atonement“, Ensign, Mar. 2001, 8, 10.)

Slyšeli jste někdy někoho říkat, že musíme „žít podle 
evangelia“? Když nás někdo vyzývá, abychom „žili 
podle evangelia“, obvykle nás vyzývá k tomu, abychom 
žili podle zásad a obdrželi obřady, které nám do života 
vnášejí moc Usmíření Ježíše Krista, abychom mohli být 
spaseni. Ve 3. Nefim 27:20–21 vyhledejte, co musíme 
dělat, abychom obdrželi všechna požehnání Usmíření 
a byli připraveni na soud.

Pravá Církev Ježíše Krista je   
  
 .

Zamyslete se nad tím, proč je důležité, aby pravá 
Církev Ježíše Krista nejen nesla Jeho jméno, ale také 
byla postavena na Jeho evangeliu. (Viz 3. Nefi 27:8–10.) 
Spasitel Nefitům slíbil, že pokud bude Církev posta-
vena na Jeho evangeliu, Nebeský Otec v ní ukáže své 
skutky. (Viz 3. Nefi 27:10.) Přemítejte o tom, jak jste vy 
osobně byli svědky toho, jak Nebeský Otec ukazuje 
v Církvi své skutky.

 1. Do studijního deníku si napište: Být členem pravé Cír-
kve Ježíše Krista je pro mě důležité, protože … Poté na-

pište krátký odstavec, v němž popíšete své myšlenky, které se 
této věty týkají. Snažte se uvést co nejvíce důvodů, o kterých jste 
se dozvěděli při studiu 3. Nefiho 27:1–12.

3. Nefi 27:13–22
Ježíš Kristus definuje své evangelium a učí, co musíme 
dělat, abychom před Ním stáli bez viny
Vzpomeňte si na nějaký zážitek, kdy jste byli přistiženi 
při něčem, o čem jste věděli, že je to špatné. Vybavte si, 
jak jste se cítili, když se druzí dozvěděli, co jste udělali. 
Zamyslete se nad těmito otázkami: Jak byste se cítili, 
kdybyste neučinili pokání z nějakých špatných skutků 
a stáli byste před Pánem, abyste byli souzeni? Jak byste 
se cítili, kdybyste stáli před Pánem, abyste byli souzeni, 
ale neexistoval by způsob, jak byste mohli činit pokání 
z hříchů, kterých jste se během života dopustili?

Poté, co Spasitel učil Nefity, že Jeho Církev musí být 
postavena na Jeho evangeliu, je učil i o tom, co Jeho 
evangelium je. Slovo evangelium doslova znamená 
„dobré zprávy“ nebo „radostné zvěsti“. Evangelium 
nám všem přináší dobré zprávy, i když hřešíme.

 2. Přečtěte si 3. Nefiho 27:13–16, 19 a vyhledejte, jaké 
součásti evangelia jsou pro nás pro všechny dobrou zprá-

vou. Základem evangelia Ježíše Krista je to, že Ježíš Kristus 
činil Otcovu vůli tím, že vykonal Usmíření. Do studijního de-
níku si napište odpovědi na tyto otázky:
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 4. Napište si do studijního deníku Jestliže 
-----------------------------------, pak budeme schopni 

stát před Ježíšem Kristem bez poskvrny. Tuto větu doplňte 
tím, že do ní dopíšete zásadu evangelia ze 3. Nefiho 27:20–21, 
podle níž se musíme řídit, abychom mohli stát před Pánem bez 
poskvrny. (Zásad, které se hodí do části věty začínající slovem 
„jestliže“, je možné uvést několik.) Poté si do studijního deníku 
napište odpověď na tuto otázku: Co mohu dělat ve svém životě 
právě nyní, abych ve větší míře „žil(a) podle evangelia“, 
a mohl(a) tak zažít moc Usmíření a stát posledního dne před Bo-
hem bez poskvrny?

Přemítejte o tom, jaké to bude, až budete jednoho dne 
stát před Ježíšem Kristem s vědomím, že jste byli skrze 
Usmíření očištěni skrze poslušnost zásad, přikázání 
a obřadů Jeho evangelia.

3. Nefi 27:23–33
Ježíš Kristus vyzývá své učedníky, aby byli takovými, jako je On
Ježíš Kristus, jak je zaznamenáno v závěru 3. Nefiho 27, 
dal svým dvanácti učedníkům ponaučení a učil je o je-
jich roli jako vedoucích a soudců svého lidu. Přečtěte 
si 3. Nefiho 27:27 a vyhledejte přikázání, které dal 
učedníkům, aby jim pomohl se jejich role spravedlivě 
zhostit. Zamyslete se na chvíli nad těmito otázkami:

• Proč je pro ty, kteří soudí druhé, důležité, aby byli 
takovými, jako je Spasitel?

• Co Spasitel ve 3. Nefim 27:21 učedníkům přikázal, 
aby činili?

• Jaký je vztah mezi tím, když konáme Spasitelovy 
skutky a když se stáváme takovými, jako je On?

Znovu si přečtěte 3. Nefiho 27:21, 27 a označte si v pís-
mech slova, která ukazují, že Pán od svých učedníků 
očekává, že budou napodobovat Jeho skutky a sta-
nou se takovými, jako je On.

 5. Napište si do studijního deníku odpovědi na následu-
jící otázky, které vám pomohou uplatňovat Spasitelovu 

výzvu být více takovými, jako je On:
a) Jaké jsem včera měl(a) příležitosti být takovým nebo takovou, 
jako je Spasitel?
b) Jak mohu dnes být více takovým nebo takovou, jako je Spasitel?
c) Jaké Spasitelovy skutky bych mohl(a) zítra vykonat doma 
nebo ve škole?

President Ezra Taft Benson učil, že ti, kteří 
se snaží stát se takovými, jako je Ježíš 
Kristus, dosáhnou skutečné velikosti: 
„Největší, nejpožehnanější a nejšťastnější 
je ten, kdo se v životě nejvíce přibližuje 
Kristovu vzoru. Nemá to nic společného se 

světským bohatstvím, mocí ani významností. Jedinou 
skutečnou mírou velikosti, požehnání a radosti je to, 

nakolik se náš život dokáže přiblížit tomu, jaký byl 
Mistr, Ježíš Kristus. On je ta správná cesta, úplná pravda 
a bohatý život.“ („Jesus Christ – Gifts and Expectati-
ons“, Ensign, Dec. 1988, 2.)

 6. Do studijního deníku si pod dnešní látku napište toto:

Prostudoval(a) jsem si 3. Nefiho 27 a dokončil(a) jsem tuto 
lekci (datum).

Další otázky, úvahy a postřehy, o které bych se rád(a) podělil(a) 
se svým učitelem:

27. BLOK: 4. DEN

3. Nefi 28–30
Úvod
Ježíš Kristus se před svým odchodem každého svého 
učedníka zeptal, co si od Něho přeje. Devět z nich po-
žádalo o to, aby se k Němu po ukončení své služby na 
zemi mohli rychle navrátit. Tři požádali o to, aby mohli 
zůstat na zemi a pokračovat v přivádění duší ke Kristu 
až do Jeho návratu. Pán obě tato spravedlivá přání spl-
nil. Mormon nám o službě tří Nefitů na zemi poskytl 
několik podrobností.
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3. Nefi 28:12–35
Mormon popisuje službu tří Nefitů
Mnozí lidé slyšeli vyprávět legendy, mýty a fámy 
o údajných návštěvách tří Nefitů. Místo abyste spolé-
hali na vymyšlené mýty, zjistěte, co se o jejich poslání 
a o tom, jak jsou schopni sloužit s mocí „jako andělé 
Boží“, píše v písmech. (3. Nefi 28:30.)

Přečtěte si 3. Nefiho 28:12–17, abyste se dozvěděli, co 
se se třemi Nefity stalo. Co bylo podle 3. Nefiho 28:15 
jedním z důvodů, proč učedníci museli projít touto 
změnou?   
 

Přečtěte si 3. Nefiho 28:18–23 a vyhledejte, jak Pán 
třem Nefitům požehnal, aby svá spravedlivá přání 
mohli uskutečnit. Přemýšlejte o tom, čemu nás tyto 
verše učí o Pánově ochotě žehnat nám, když žijeme 
podle svých spravedlivých přání.

Prostudujte si 3. Nefiho 28:25–31 a vyhledejte, komu tři 
Nefité svou službou již požehnali a komu ještě požeh-
nají. Nalezené příklady byste si mohli označit.

3. Nefi 28:36–40
Mormon se dozvídá o charakteru přenesených bytostí
Vzpomeňte si na nějaký okamžik, kdy jste měli 
ohledně evangelia nějakou otázku nebo kdy jste 
zápolili s nějakou těžkostí. Přečtěte si 3. Nefiho 28:36 
a vyhledejte, čemu Mormon neporozuměl ohledně 
fyzického stavu tří Nefitů poté, co byli proměněni. 
Přemítejte o odpovědi na tuto otázku: Na koho se 
obvykle obracíte, když máte nějakou otázku ohledně 
evangelia? Přečtěte si 3. Nefiho 28:36–37, abyste se 
dozvěděli, co Mormon udělal, aby získal odpověď na 
svou otázku.

Prostudujte si 3. Nefiho 28:37–40 a vyhledejte, co se 
Mormon dozvěděl o změně, která proběhla v těle tří 
Nefitů. Stav, v němž se nacházeli tři Nefité, se nazývá 
„přenesení“, což se podobá proměnění (viz 3. Nefi 
28:17), ale má delší trvání. Přenesené bytosti jsou stále 
smrtelné, avšak jak učil Prorok Joseph Smith, jejich fy-
zické tělo bylo proměněno z telestiálního stavu do stavu 
terestriálního; jsou osvobozeni od fyzického soužení 
smrtelného těla. (Viz History of the Church, 4:210.) Pře-
nesené bytosti se mohou zjevovat a mizet podle svých 
přání a v souladu s vůlí Boží. (Viz 3. Nefi 28:27–30.) 
Pomáhají přivést duše ke spasení a v přeneseném stavu 
zůstanou až do Druhého příchodu Ježíše Krista, kdy 
projdou další změnou a stanou se vzkříšenými, oslave-
nými bytostmi. (Viz 3. Nefi 28:7–8, 39–40.)

Z Mormonovy zkušenosti se dozvídáme, že když Pána 
požádáme o porozumění, obdržíme zjevení. Tuto 

Když Mormon dokončil záznam o Spasitelově návštěvě 
mezi Nefity, vysvětlil, že až Kniha Mormonova spatří 
světlo světa, bude to znamením, že Pán naplňuje svou 
smlouvu s domem Izraele. V závěru 3. Nefiho Mormon 
zaznamenal slova Ježíše Krista, v nichž vyzývá všechny 
lidi, aby činili pokání a byli počítáni k domu Izraele.

3. Nefi 28:1–11
Ježíš Kristus plní dvanácti učedníkům jejich přání
Přemítejte o tom, jak byste odpověděli, kdyby se vám 
zjevil Ježíš Kristus a zeptal se vás: „Čeho si ode mne 
přeješ?“

Napište několik vět o tom, která svá spravedlivá přání 
byste Mu sdělili.   
 

Přečtěte si 3. Nefiho 28:1–3 a vyhledejte, jak devět ne-
fitských učedníků odpovědělo, když se jich Pán zeptal: 
„Čeho si ode mne přejete?“ Všimněte si toho, jak tato 
přání na Spasitele zapůsobila.

Přečtěte si 3. Nefiho 28:4–7 a vyhledejte, co si od Spa-
sitele přáli zbývající tři učedníci. Všimněte si toho, jak 
přání těchto tří učedníků na Spasitele zapůsobila. Pře-
mítejte o tom, proč podle vás Pán řekl, že tito učedníci 
jsou díky svému přání „ještě požehnanější“.

Přečtěte si 3. Nefiho 28:8–10 a zjistěte, jak Spasitel 
popsal požehnání, která tři Nefité díky svému přání 
pracovat mezi smrtelníky obdrží. Níže uvedenou pravdu 
byste si mohli napsat na okraj stránky v písmech nebo 
do studijního deníku: Pán nám žehná podle našich 
spravedlivých přání. Přečtěte si následující slova 
staršího Neala A. Maxwella z Kvora Dvanácti apoštolů, 
abyste pochopili důležitost spravedlivých přání:

„To, po čem neustále toužíme, se časem 
stane tím, čím se nakonec staneme a co 
obdržíme ve věčnosti. …

Spravedlivé touhy tudíž nesmějí ocha-
bovat, neboť, jak řekl president Brigham 

Young, ‚muži a ženy, kteří si přejí získat místo v celes-
tiálním království, zjistí, že musí bojovat každý den‘. 
(Journal of Discourses, 11:14.)“ („According to the 
Desire of [Our] Hearts“, Ensign, Nov. 1996, 21–22.)

 1. Do studijního deníku si napište odpověď na jednu 
nebo obě tyto otázky:

a) Kdy jste pocítili, že vám Pán požehnal díky tomu, že jste jed-
nali podle svých spravedlivých přání?
b) Co začnete dělat již dnes, abyste v životě rozvíjeli spravedlivá 
přání a byli způsobilí obdržet Pánova požehnání?
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zásadu byste si mohli napsat do písem nebo do studij-
ního deníku.

 2. Do studijního deníku si zapište nějakou zkušenost, 
kdy jste vy nebo někdo, koho znáte, hledali u Pána odpo-

vědi skrze upřímnou modlitbu.

3. Nefi 29
Mormon svědčí o tom, že Pán v posledních dnech naplní 
svou smlouvu s domem Izraele
Poté, co Mormon napsal o Spasitelově návštěvě u lidu 
v Knize Mormonově, prorokoval o naplnění Pánových 
slibů v posledních dnech. Přemítejte o odpovědi na 
tuto otázku: Kdy jste se dozvěděli o naplnění nějakého 
Božího zaslíbení nebo jste toho byli svědky?

Při studiu 3. Nefiho 29:1–3 byste si mohli označit slova až 
a pak. Tato slova vám pomohou rozpoznat událost, která 
je známkou toho, že Pán v posledních dnech naplňuje 
svůj slib daný domu Izraele. (Výraz „tato slova“ ve 3. Ne-
fim 29:1 označuje spisy obsažené v Knize Mormonově.)

Ze 3. Nefiho 29:1–3 se dozvídáme, že příchod Knihy 
Mormonovy je znamením, že Pán naplňuje svou 
smlouvu s domem Izraele.

Kniha Mormonova nás ujišťuje, že Pán připravuje svůj 
lid na svůj příchod. (Viz 3. Nefi 29:2.) Až si přečtete 
následující slova staršího Russella M. Nelsona z Kvora 
Dvanácti apoštolů, označte si, jak nám Kniha Mormo-
nova pomáhá připravit se na Spasitelův příchod:

„Kniha Mormonova je hmatatelným důkazem toho, 
že Pán již započal shromažďovat své děti smlouvy – 
děti Izraele. …

Ne, Pán nezapomněl! Žehná nám i dalším lidem po 
celém světě Knihou Mormonovou. … Pomáhá nám 
uzavírat smlouvy s Bohem. Vyzývá nás, abychom pa-
matovali na Něj a abychom poznali Jeho Milovaného 
Syna. Je to další svědectví o Ježíši Kristu.“ („Smlouvy“, 
Liahona, listopad 2011, 88.)

 3. Přečtěte si 3. Nefiho 29:4–6 a ve studijním deníku 
splňte jeden nebo oba následující úkoly:

a) Vyhledejte tři konkrétní pasáže z Knihy Mormonovy, které po-
dle vás mohou někomu pomoci přijít ke Kristu. U každé pasáže 
napište jednou nebo dvěma větami vysvětlení, proč jste si vybrali 
právě tuto pasáž.
b) Napište odstavec o tom, jak by podle vás mohla Kniha Mor-
monova někomu pomoci pochopit a přijmout dary zjevení, pro-
roctví a jazyků nebo moc Ducha Svatého.

3. Nefi 30
Pán nabádá pohany, aby činili pokání a přišli k Němu
Mormon svůj záznam o Spasitelově službě uzavřel tím, 
že napsal několik konkrétních pokynů, které obdržel od 
Ježíše Krista ohledně pohanů. Přečtěte si 3. Nefiho 30:1–
2 a zvažte možnost označit si tolik Spasitelových pokynů, 
kolik jich naleznete. Také byste si mohli označit požeh-
nání, která jsou dostupná pohanům, pokud přijdou ke 
Kristu. I když je 3. Nefi 30:2 určen těm, kteří nejsou členy 
Církve, výzvu Ježíše Krista můžeme použít pro posouzení 
vlastní ochoty žít podle požadavků Jeho smlouvy.

 4. Do studijního deníku si napište tuto zásadu: Pokud 
přijdeme ke Kristu, budeme počítáni mezi Jeho lid. 

Do studijního deníku si napište, proč je požehnáním od Pána být 
„počítáni mezi lid [Jeho], který je z domu Izraele“. (3. Nefi 30:2.)

 5. Do studijního deníku si pod dnešní látku napište toto:

Prostudoval(a) jsem si 3. Nefiho 28–30 a dokončil(a) jsem 
tuto lekci (datum).

Další otázky, úvahy a postřehy, o které bych se rád(a) podělil(a) 
se svým učitelem:
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ÚVOD KE  

4. knize Nefiově
Proč studovat tuto knihu?
Při studiu 4. Nefiho budete svědky požehnání, 
jež přicházejí k lidem, kteří sjednoceně žijí podle 
evangelia Ježíše Krista. Z knihy se dozvídáme, 
že během Spasitelova působení mezi lidem byli 
všichni po celé zemi obráceni. Díky poslušnosti 
přikázání zažívali pokoj, blahobyt a úžasná duchovní 
požehnání. Mormon prohlásil: „A zajisté nemohlo 
býti šťastnějšího lidu mezi všemi lidmi, kteří byli 
stvořeni rukou Boží.“ (4. Nefi 1:16.) Při studiu také 
získáte důležitá ponaučení z postupného úpadku 
tohoto lidu do stavu naprosté zlovolnosti.

Kdo napsal tuto knihu?
Mormon sestavil a zkrátil záznamy několika 
dalších pisatelů, čímž vznikla kniha 4. Nefi. Prvním 
z těchto pisatelů byl Nefi a po něm byla tato 
kniha pojmenována. Nefi byl syn Nefiho, jednoho 
z 12 učedníků, které Pán vybral během svého působení 
mezi potomky Lehiovými. (Viz 3. Nefi 11:18–22; 12:1.) 
Mezi další tři pisatele patřili Amos, syn Nefiho, dále 
Amos, syn Amose, a Ammaron, bratr Amose. (Viz 
4. Nefi 1:19, 21, 47.)

Kdy a kde byla napsána?
Původní záznamy použité jako zdroj pro 4. Nefiho 
byly pravděpodobně sepsány mezi lety 34 po Kr. 
a 321 po Kr. Mormon zkrátil tyto záznamy někdy mezi 
lety 345 po Kr. a 385 po Kr. Mormon nezaznamenal, 
kde se právě nacházel, když tuto knihu sestavoval.

28. BLOK: 1. DEN

4. Nefi 1
Úvod
Poté, co Ježíš Kristus navštívil americký kontinent a pů-
sobil tam mezi lidmi, se lidé řídili Jeho učením a 200 let 
zažívali jednotu, blahobyt a šťastný život. Nakonec však 
začali být pyšní a čím dál tím zlovolnější. Zanedlouho 
se opět rozdělili na Nefity a Lamanity a po 300 letech 
se Nefité i Lamanité stali zlovolným lidem, mezi nímž 
zůstalo jen několik málo spravedlivých.

4. Nefi 1:1–18
Lidé se obrátili a zažívali pokoj a štěstí
Co vám pomáhá být skutečně šťastní?   
 

Jaký je podle vás rozdíl mezi tím, co vám přináší 
dočasné štěstí, a tím, co může vést ke štěstí trvalému? 
Přečtěte si 4. Nefiho 1:16 a zjistěte, co Mormon napsal 
o lidech poté, co je navštívil Spasitel. Mohli byste si 
označit slova „zajisté nemohlo býti šťastnějšího lidu“.

 1. Do studijního deníku si napište nadpis Nemohlo býti 
šťastnějšího lidu a pod něj nakreslete kruh, jak je uvedeno 

v následujícím schématu. (Do kruhu a okolo něj budete psát.) 
Přečtěte si 4. Nefiho 1:1–2 a vyhledejte, co lidé dělali, aby tohoto 
štěstí dosáhli. Zapište do kruhu, co jste zjistili.

Nemohlo býti šťastnějšího lidu
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Protože lidé používali v životě Spasitelovo učení, 
„všichni … byli obráceni k Pánu“ (4. Nefi 1:2) a proží-
vali veliké štěstí.

Starší Richard G. Scott z Kvora Dvanácti apoštolů 
vysvětlil, jak spolu souvisejí obrácení a štěstí. Při čtení 
jeho slov si podtrhněte, co znamená obrátit se:

„Vaše štěstí nyní a na věky je podmíněno 
stupněm vašeho obrácení a proměnou, 
kterou vám toto obrácení přináší do 
života. Jak se tedy můžete stát skutečně 
obrácenými? President [Marion G.] 
Romney popisuje kroky, kterými se 

musíte řídit:

‚Členství v Církvi a obrácení není nezbytně totéž. Být 
obrácen a mít svědectví není také nezbytně totéž. 
Svědectví přichází, když Duch Svatý vydá tomu, kdo 
upřímně hledá, svědectví o pravdě. Vroucí svědectví 
oživuje víru. To znamená, že nás nabádá k pokání 
a k poslušnosti přikázání. Obrácení je ovocem neboli 
odměnou za pokání a poslušnost.‘ [Conference Report, 
Guatemala Area Conference 1977, 8–9.]

Stručně řečeno, skutečné obrácení je ovocem víry, 
pokání a důsledné poslušnosti. …

Skutečné obrácení přináší ovoce trvalého štěstí, z něhož 
se můžeme těšit i tehdy, když je svět plný zmatku a vět-
šina lidí je cokoliv jen ne šťastná.“ („Full Conversion 
Brings Happiness“, Ensign, May 2002, 25–26.)

 2. Přečtěte si 4. Nefiho 1:2–3, 5, 7, 10–13, 15–18 a vy-
hledejte slova, která popisují, co lid zažíval díky tomu, že 

se všichni obrátili k Pánu. Některá tato slova si napište do studij-
ního deníku na vnější stranu kruhu, který jste si nakreslili v rámci 
předchozího úkolu.

Z tohoto období nebývalého štěstí a blahobytu mezi 
Nefity se můžeme naučit tomu, že když se skupina 
lidí obrátí k Pánu, přináší to jednotu a štěstí. Tuto 
zásadu byste si mohli zapsat do písem vedle 4. Nefiho 
1:16 nebo do studijního deníku.

Zamyslete se nad tím, jaké by to bylo, kdyby se každý 
kolem vás skutečně obrátil k Pánu.

 3. Do studijního deníku si napište odpovědi na tyto 
otázky:

a) Co by podle vás získala vaše rodina, kdyby každý její člen žil 
tak jako lidé ve 4. Nefim?
b) Vzpomeňte si na nějakou situaci ve svém životě, kdy jste byli 
požehnáni díky tomu, že jste byli součástí skupiny, která byla 
sjednocena ve spravedlivosti – například rodiny, kvora či třídy 
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nebo skupiny přátel. Co podle vás pomohlo této skupině sjedno-
tit se ve spravedlivosti? Jaká požehnání jste obdrželi vy a ti, kteří 
byli s vámi?

4. Nefi 1:19–49
Zlovolnost se navrací a šíří se a nakonec zůstává jen 
několik spravedlivých
Co podle vás mohlo zničit tak šťastnou společnost, 
v jaké žili lidé, o nichž se píše ve 4. Nefim?

 4. Do studijního deníku si napište nadpis Zničení šťastné 
společnosti a pod něj nakreslete kruh, podobně jako při 

prvním úkolu. Přečtěte si 4. Nefiho 1:20, 23–24 a vyhledejte, co 
začalo ničit štěstí a pokoj lidu. Zapište do kruhu, co jste zjistili.

Do písem vedle 4. Nefiho 1:24 nebo do studijního 
deníku byste si mohli zapsat tato slova presidenta 
Henryho B. Eyringa z Prvního předsednictva: „Pýcha 
je velikým nepřítelem jednoty.“ („Naše srdce spojená 
v jedno“, Liahona, listopad 2008, 70.) V jakém smyslu 
může být podle vás pýcha nepřítelem jednoty?

President Dieter F. Uchtdorf z Prvního Předsednictva 
vysvětluje podstatu pýchy následujícími slovy. Podtrh-
něte si slova, která objasňují, proč je pýcha tak zničující.

„Pýcha je hříšná, … protože vyvolává zášť 
neboli nenávist a vzbuzuje v nás nepřátel-
ství vůči Bohu a vůči bližním. V jádru je 
pýcha hříchem založeným na srovnávání, 
neboť ačkoli většinou začíná slovy 
‚Podívej, jak jsem úžasný, a co všechno 

jsem dokázal‘, vždy se zdá, že končí slovy ‚A proto 
jsem lepší než ty‘.

Je-li naše srdce naplněno pýchou, dopouštíme se 
závažného hříchu, neboť porušujeme ona dvě velká 
přikázání. [Viz Matouš 22:36–40.] Místo abychom uctí-
vali Boha a chovali lásku k bližním, odkrýváme sku-
tečný předmět našeho uctívání a lásky – a tím je obraz, 
který vidíme v zrcadle.“ („Pýcha a kněžství“, Liahona, 
listopad 2010, 56.)

 5. Přečtěte si 4. Nefiho 1:25–27, 30–35, 38–45 a vyhle-
dejte slova, která popisují účinek pýchy mezi lidem. Tato 

slova si napište do studijního deníku na vnější stranu kruhu 
z úkolu č. 4.

Jednou z pravd, kterou se dozvídáme z těchto událostí, 
je to, že hřích pýchy způsobuje rozdělení a vede 
k ještě větší zlovolnosti. Tuto větu byste si mohli 
napsat do písem. Jak může pýcha jednoho nebo dvou 
lidí ovlivnit štěstí celé skupiny?

Zamyslete se nad tím, kdo může být negativně 
ovlivněn pýchou jednotlivce v těchto situacích:

• Členka třídy Mladých žen nechce věnovat pozornost 
lekci, kterou si učitelka připravila o požehnáních, 
jež přicházejí díky poslušnosti Slova moudrosti. Má 
pocit, že ji nikdo nemusí znovu poučovat o Slovu 
moudrosti, při hodině vyrušuje a odmítá se zapojit.

• Kamarád(ka) neustále popichuje nebo ponižuje 
jiného člena skupiny, protože z toho, jak se tento 
jedinec obléká, je vidět, že nemá moc peněz.

 6. Zamyslete se nad tím, zda se ve vašem životě nevy-
skytují nějaké prvky pýchy. Mohlo by vám pomoci znovu si 

přečíst slova presidenta Uchtdorfa. Přemýšlejte o tom, co můžete 
dělat, abyste odolávali pýše a snažili se zlepšovat jednotu a spra-
vedlivost ve své rodině, třídě nebo skupině přátel. Své myšlenky 
a cíle si zapište do studijního deníku.

 7. Do studijního deníku si pod dnešní látku napište toto:

Prostudoval(a) jsem si 4. Nefiho 1 a dokončil(a) jsem tuto 
lekci (datum).

Další otázky, úvahy a postřehy, o které bych se rád(a) podělil(a) 
se svým učitelem:
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ÚVOD KE  

knize Mormonově
Proč studovat tuto knihu?
Při studiu této knihy získáte cenná ponaučení od 
Mormona, který žil věrně jako učedník Ježíše Krista 
i přesto, že ho celý život obklopoval „neustálý výjev 
zlovolnosti a ohavností“. (Mormon 2:18.) Také 
budete moci čerpat ze studia slov Mormonova syna 
Moroniho, který svědčil čtenářům v posledních 
dnech: „Ježíš Kristus mi vás ukázal, a já znám vaše 
konání.“ (Mormon 8:35.) Studiem těchto záznamů se 
můžete naučit, jak je důležité rozhodnout se žít podle 
přikázání a smluv evangelia Ježíše Krista.

Kdo napsal tuto knihu?
Prvních sedm kapitol této knihy napsal Mormon jako 
stručnou zprávu o zlovolnosti a válkách mezi Nefity 
a Lamanity ve své době. Také na velkých deskách 
Nefiových sepsal „úplnou zprávu“ o událostech, které 
se staly během jeho života. (Viz Mormon 2:18; 5:9.) 
Když byl Mormon „asi deset let stár“, informoval 
ho Ammaron, správce záznamů, že časem bude mít 
zodpovědnost zaznamenávat „všechny věci, které 
[vypozoruje] o tomto lidu“. (Mormon 1:2, 4.) Ve věku 
asi 24 let dostal desky Nefiovy do své péče a učinil 
„záznam podle slov Ammaronových“. (Mormon 2:17.) 
Později začal Mormon zkracovat velké desky Nefiovy, 
které obsahovaly slova proroků a správců záznamů 
od Lehiho až k Ammaronovi. Ke konci života ukryl 
Mormon „v pahorku Kumora všechny záznamy, které 
[mu] byly svěřeny rukou Páně“, až na několik desek, 
které předal svému synovi Moronimu. (Mormon 
6:6.) Poté vedl Nefity do poslední velké bitvy proti 
Lamanitům. Mormon dal před svou smrtí pokyn 
Moronimu, aby jeho záznam dokončil. Moroni připojil 
záznam obsažený v kapitolách 8–9 této knihy.

Kdy a kde byla napsána?
Mormon pravděpodobně napsal Mormona 1–7 mezi 
lety 345 po Kr. a 401 po Kr. (Viz Mormon 2:15–17; 
8:5–6.) Záznam dokončil po závěrečné velké bitvě mezi 
Nefity a Lamanity u Kumory. (Viz Mormon 6:10–11.) 
Moroni pravděpodobně napsal Mormona 8–9 mezi lety 
401 po Kr. a 421 po Kr., když putoval z místa na místo, 
aby byl v bezpečí. (Viz Mormon 8:4–6; Moroni 1:1–3.)

28. BLOK: 2. DEN

Mormon 1–2
Úvod
Přestože Mormon vyrůstal v době veliké zlovolnosti, 
rozhodl se, že bude věrný. Díky své věrnosti byl povo-
lán, aby se staral o záznamy Nefitů. Když bylo Mor-
monovi 15 let, byl „navštíven Pánem a okusil a poznal 
dobrotivost Ježíšovu“. (Mormon 1:15.) Ve stejném roce 
ho Nefité pověřili, aby vedl jejich vojska. (Viz Mormon 
2:1.) Toužil pomoci Nefitům činit pokání, ale kvůli 
jejich vědomé vzpurnosti mu Pán zakázal, aby jim ká-
zal. Nefité ztratili dar Ducha Svatého i další dary Boží 
a v bojích s Lamanity byli ponecháni své vlastní síle.

Mormon 1:1–5
Mormon je pověřen péčí o posvátné záznamy
Jakými slovy byste chtěli, aby vás lidé popisovali?   
 

Mluvil o vás někdy někdo jako o mormonovi? Co to pro 
vás znamená, když vás někdo popisuje jako mormona?

President Gordon B. Hinckley mluvil o přezdívce mor-
mon, kterou někteří lidé používají, když mluví o čle-
nech Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů:

„A tak i když někdy lituji, že lidé nenazý-
vají tuto církev jejím správným jménem, 
jsem rád, že přezdívka, kterou používají, je 
jednou z velkých poct učiněnou pozoru-
hodnému muži a knize, která podává jedi-
nečné svědectví o Vykupiteli světa.

Každý, kdo pozná muže Mormona tím, že bude číst 
jeho slova a bude o nich přemítat, každý, kdo čte tento 
vzácný historický záznam, který do značné míry shro-
máždil a zachoval právě on, pozná, že mormon není 
hanlivým slovem, ale že představuje největší dobro – 
ono dobro, které je od Boha.“ („Mormon Should Mean 
‚More Good‘“, Ensign, Nov. 1990, 52–53.)

Prorok Mormon se narodil v době, kdy téměř každý 
obyvatel v zemi žil ve zlovolnosti. V této době bylo 
prorokovi jménem Ammaron přikázáno, aby všechny 
posvátné záznamy skryl. (Viz 4. Nefi 1:47–49.) Am-
maron navštívil tehdy desetiletého chlapce Mormona 
a dal mu pokyny ohledně jeho budoucí zodpovědnosti 
za tyto záznamy. Přečtěte si Mormona 1:2 a vyhledejte 
slova, kterými Ammaron popsal mladého Mormona.
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Jedním ze slov, která Ammaron použil při popisu 
Mormona, bylo slovo rozvážný. V jakých oblastech 
života nebo životních situacích byste podle vás měli být 
rozvážní? Je důležité rozumět tomu, že rozvážní lidé 
si mohou také užívat zábavu a zasmát se, ale chápou, 
kdy je vhodné chovat se bezstarostně a kdy je vhodné 
chovat se vážně.

Ammaron také popsal Mormona jako někoho, kdo 
„je hbitý v pozorování“. (Mormon 1:2.) Co podle 
vás znamená být hbitým v pozorování? Starší David 
A. Bednar z Kvora Dvanácti apoštolů vysvětlil, že slovo 
pozorovat, tak jak se používá v písmech, má v angličtině 
dva významy:

„Zdánlivě jednoduchý a možná podceňovaný duchovní 
dar – schopnost být ‚hbitý v pozorování‘ (Mormon 1:2) 
– je pro vás i pro mě životně důležitý ve světě, v němž 
nyní žijeme a budeme ještě žít. …

Uvažujte prosím o významu tohoto důležitého duchov-
ního daru. [V angličtině] je slovo pozorovat v písmech 
použito ve dvou základních významech. Jeden význam 
znamená ‚dívat se‘ nebo ‚vidět‘ nebo ‚všímat si‘ – jak se 
dozvídáme v Izaiášovi 42:20. …

Druhé použití [anglického] slova pozorovat se objevuje 
ve významu ‚být poslušen‘ nebo ‚dodržovat‘ – jak je 
patrné v [Nauce a smlouvách 54:6]. …

Když jsme tudíž hbití v pozorování, pohotově se 
díváme nebo si všímáme a jsme poslušní. Oba tyto 
základní prvky – dívat se a být poslušen – jsou pod-
statné pro to, abychom byli hbití v pozorování. A pro-
rok Mormon je působivým příkladem toho, jak tento 
dar používat v praxi.“ („Quick to observe“, Ensign, 
Dec. 2006, 31–32.)

 1. Do studijního deníku si zapište své myšlenky ohledně 
toho, jak by vám mohla charakterová vlastnost být hbitý 

v pozorování pomáhat v každodenním životě.

Přečtěte si Mormona 1:3–5 a zjistěte, jaké pokyny dal 
Ammaron Mormonovi. Jak mohly tyto charakterové 
vlastnosti – být rozvážný a hbitý v pozorování – pomoci 
Mormonovi zvládat tyto zodpovědnosti?

Mormon 1:6–19
Pán zakazuje Mormonovi kázat lidem kvůli jejich vědomé 
vzpurnosti
Ztratili jste někdy něco velmi cenného? Mormon, do-
sud jako mladík, byl svědkem mnoha bitev mezi Nefity 
a Lamanity a rozmachu veliké zlovolnosti v zemi. (Viz 
Mormon 1:6–13.) Mormon zaznamenal, že zlovolnost 
Nefitů se stala tak velikou, až ztratili mnoho cenných 
darů od Pána.

 2. Ve studijním deníku si rozdělte stránku na dva 
sloupce. První sloupec nadepište slovy „Dary, které Nefité 

ztratili“. Přečtěte si Mormona 1:13–14, 18 a vyhledejte, které 
dary Pán Nefitům odňal. Napište do prvního sloupce, co jste zjis-
tili. Druhý sloupec nadepište slovy „Proč Pán tyto dary odňal“. 
Přečtěte si Mormona 1:14, 16–17, 19 a vyhledejte, z jakých dů-
vodů Pán tyto dary Nefitům odňal. Napište do druhého sloupce, 
co jste zjistili.

Z těchto veršů se můžeme naučit tomu, že zlovolnost 
a nevíra způsobují ztrátu Pánových darů a odhánějí 
působení Ducha Svatého. Přestože vzpoura Nefitů 
byla extrémní, tato zásada platí i pro nás jako jednotlivce, 
když nejsme poslušni některého z Božích přikázání.

Kdybyste žili v Mormonově době, ztráty kterých darů 
od Boha zmíněných v Mormonovi 1:13–14, 18 byste 
nejvíce litovali?   
 

Přečtěte si Mormona 1:15 a vyhledejte, jaký měl Mor-
mon zážitek v době, kdy ostatní Nefité ztráceli dar 
Ducha Svatého a ostatní dary od Boha. Jak je podle vás 
možné, že měl Mormon duchovní zážitky i přesto, že 
se nacházel uprostřed veliké zlovolnosti?
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Mormon 2:1–15
Mormon vede Nefitská vojska a truchlí kvůli jejich 
zlovolnosti
Zamyslete se nad touto situací: Třicetiletý muž žije 
doma s rodiči a rozhodne se, že nebude hledat práci. 
Místo toho žije z výplaty rodičů a marní čas neplod-
nými činnostmi – například tráví většinu času hraním 
videoher. Porovnejte tuto situaci s popisem chlapce 
Mormona, zatímco studujete Mormona 2.

Přečtěte si Mormona 2:1–2 a vyhledejte, jaká zodpo-
vědnost byla dána Mormonovi a kolik mu bylo let, 
když tuto zodpovědnost přijal.

Nedlouho poté, co byl Mormon pověřen jako velitel 
nefitských vojsk, přišlo na Nefity lamanitské vojsko 
s takovou silou, že Nefité byli zastrašeni a stáhli se. 
Lamanité je hnali od města k městu, dokud se Nefité 
neshromáždili na jednom místě. Nakonec se vojsko 
vedené Mormonem Lamanitům postavilo a porazilo 
je, takže uprchli. (Viz Mormon 2:3–9.)

 3. Přečtěte si Mormona 2:10–15 a vyhledejte, v jakém 
duchovním stavu byli Nefité po těchto bojích. Pak si do 

studijního deníku napište odpovědi na tyto otázky:
a) Proč Nefité truchlili?
b) Jak podle Mormona 2:14 Mormon poznal, že jejich zármutek 
nebyl známkou opravdového pokání?
c) Jaké rozdíly vidíte v Mormonovi 2:13–14 mezi těmi, kteří po-
ciťovali zármutek ku pokání, a těmi, jejichž zármutek je vedl 
k zatracení (k zastavení pokroku)?

Tyto verše učí tomu, že pokud zármutek kvůli hříchu 
vede ku pokání, přivede nás k tomu, abychom 
přišli ke Kristu s pokorným srdcem. Tyto verše také 
názorně dokládají zásadu, že zármutek pouze kvůli 
důsledkům hříchu vede k zatracení (neboli k zasta-
vení našeho pokroku směrem k věčnému životu).

 4. Do studijního deníku si napište odpovědi na tyto 
otázky:

a) Jak může někdo, kdo hřešil, projevovat zármutek podle světa 
– takový druh zármutku, který vede k zatracení?
b) Jak může někdo, kdo hřešil, projevovat takový druh zármutku, 
který vede k pokání?

Zamyslete se nad tím, jak reagujete, když si uvědomíte, 
že jste udělali nějakou chybu nebo jste zhřešili. Pokud 
přicházíte ke Spasiteli s pokorným srdcem a činíte po-
kání, můžete pociťovat pokoj a smířit se s Bohem.

Mormon 2:16–29
Mormon získává desky a zaznamenává zprávu o zlovolnosti 
svého lidu
Zatímco boje s Lamanity pokračovaly, Mormon se 
dostal do blízkosti pahorku, kde Ammaron uschoval 
nefitské záznamy. Vyzvedl desky Nefiovy a začal za-
znamenávat vše, co pozoroval mezi lidem od doby, kdy 
byl dítě. (Viz Mormon 2:16–18.) Přečtěte si Mormona 
2:18–19 a označte si několik slov, jež vyjadřují, v jakých 
duchovních podmínkách Mormon vyrůstal.

Když vezmete v úvahu to, co jste se již dozvěděli 
o Mormonovi, z čeho podle vás čerpal jistotu, že 
bude „pozvednut posledního dne“? (Mormon 2:19.) 
(Být „pozvednut posledního dne“ v tomto kontextu 
znamená být oslaven – vzkříšen s celestiálním tělem, 
přiveden do přítomnosti Boha a přebývat tam s Ním 
na věky.)   
 

Mormonův život je svědectvím o tom, že se můžeme 
rozhodnout žít spravedlivě i ve zlovolné společ-
nosti.

Zamyslete se nad těmito radami: „Jste zodpovědni za 
rozhodnutí, která činíte. Bůh na vás pamatuje a bude 
vám pomáhat činit správná rozhodnutí, i kdyby členové 
vaší rodiny a přátelé používali svobodu jednání způ-
soby, které nejsou správné. Mějte morální odvahu stát 
pevně v poslušnosti Boží vůle, i kdybyste museli stát 
sami. Budete-li to činit, stanete se pro druhé příkladem, 
který budou moci následovat.“ (Pro posílení mládeže 
[brožurka, 2012], 2.)

 5. Do studijního deníku si zapište, kdy jste byli svědky 
toho, jak byl nějaký kamarád nebo člen rodiny neoblomně 

poslušen Boží vůle, i když ostatní nebyli. Zapište si také své myš-
lenky ohledně toho, jak vám příklad této osoby a příklad Mor-
mona pomáhají.

Motto Mladých žen zní: „Stůjte za pravdou a spraved-
livostí.“ Ať jste mladou ženou, nebo mladým mužem, 
přemýšlejte o konkrétních oblastech svého života, 
ve kterých byste mohli odhodlaněji stát za tím, co je 
správné. Pán vám bude pomáhat, když se budete snažit 
stát za tím, co je správné, i v případě, že ostatní kolem 
vás tak činit nebudou.

 6. Do studijního deníku si pod dnešní látku napište toto:

Prostudoval(a) jsem si Mormona 1–2 a dokončil(a) jsem 
tuto lekci (datum).

Další otázky, úvahy a postřehy, o které bych se rád(a) podělil(a) 
se svým učitelem:
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28. BLOK: 3. DEN

Mormon 3–6
Úvod
Poté, co Nefité dobyli znovu své země od Lamanitů, 
připravovali se opět do bitvy. Mormon naléhal na 
Nefity, aby činili pokání; ti se však místo toho vy-
chloubali vlastní silou a přísahali pomstu za své padlé 
bratry. Protože Pán svému lidu zakázal, aby usilovali 
o odplatu, odmítl Mormon vést jejich vojsko, a Nefité 
byli poraženi. Když Nefité setrvávali ve zlovolnosti, 
Bůh na ně uvalil své soudy a Lamanité je začali vy-
hlazovat. Nakonec se Mormon vrátil, aby Nefity vedl 
v boji, ale protože odmítali činit pokání, Lamanité je 
zahubili. Mormon truchlil nad pádem Nefitů a nad 
jejich neochotou navrátit se k Ježíši Kristu. Mormon 
prorokoval, že záznam o tomto lidu vyjde v posled-
ních dnech na světlo světa, a povzbuzoval ty, kteří 
ho budou číst, aby činili pokání a připravovali se na 
vlastní soud před Bohem.

Mormon 3–4
Protože zlovolnost Nefitů narůstá, Mormon odmítá vést 
jejich vojska a Lamanité je začínají vyhlazovat
Měli jste někdy pocit, že Pán chce, abyste něco ve 
svém životě změnili? Myslíte si, že vás Pán povzbu-
zuje nebo vám pomáhá něco v životě změnit, aniž 
byste si to uvědomovali?

V době, kdy žil Mormon, si Nefité často neuvědomo-
vali ani nedoceňovali, jaký má Pán vliv v jejich bitvách 
s Lamanity. Poté, co Nefité uzavřeli dohodu s Lamanity 
a s Gadiantonovými lupiči, jim Pán umožnil prožít 
10 let bez konfliktu. Během těchto let se fyzicky připra-
vovali na nadcházející útoky. (Viz Mormon 2:28; 3:1.)

Přečtěte si Mormona 3:2–3 a vyhledejte, jakým důle-
žitějším způsobem Pán chtěl, aby se Nefité na útok 
Lamanitů připravovali. Jak Nefité zareagovali? Proč po-
dle Mormona 3:3 Pán ušetřil Nefity v jejich nedávných 
bitvách i navzdory jejich zlovolnosti?   
 

Jak je zaznamenáno v Mormonovi 3:4–8, Pán ochraňo-
val Nefity ještě ve dvou dalších bitvách. Jednou z nau-
kových pravd, kterou můžeme objevit v Pánově jednání 
se zlovolným nefitským národem, je to, že Pán nám 
ve svém milosrdenství dává dostatek příležitostí, 
abychom činili pokání z hříchů. Tyto příležitosti jsou 
důkazem Boží trpělivosti a laskavosti a Jeho touhy, aby 
všechny Jeho děti žily takovým způsobem, aby byly 
hodny všech požehnání plynoucích z Usmíření.

 1. Do studijního deníku odpovězte na níže uvedené 
otázky (pokud se vaše odpovědi týkají nějakých posvát-

ných nebo příliš osobních záležitostí, můžete si je napsat do 
osobního deníku):
a) Jak vás Pán povzbuzuje, abyste činili pokání, a jaké vám 
k tomu dává příležitosti? Co se z toho dozvídáme o Jeho povaze?
b) Co můžete dělat, abyste toto povzbuzování neignorovali nebo 
nezatvrzovali své srdce podobně jako Nefité v Mormonovi 3:3?

Příležitosti a výzvy od Pána, abyste ve svém životě něco 
změnili, mohou přicházet častěji, než si možná uvě-
domujete. Mohou například přicházet, když přijímáte 
svátost nebo když pociťujete nabádání Ducha Svatého, 
abyste se v něčem zlepšili nebo abyste sloužili druhým. 
Pokud tyto příležitosti hledáte a reagujete na ně tím, 
že pohotově činíte potřebné změny, umožňujete tím 
Pánově vykupující moci, aby působila ve vašem životě. 
Abyste porozuměli tomu, proč Nefité vzdorovali Páno-
vým snahám pomoci jim, přečtěte si Mormona 3:9–10 
a vyhledejte, jak jednali po svých mnoha vítězstvích 
nad Lamanity.

Jak Nefité reagovali po svých vítězstvích nad Lama-
nity? Přečtěte si Mormona 3:11–13 a vyhledejte, jak 
Mormon reagoval na přísahu vojska, že budou usilovat 
o odplatu (pomstu).

Mormon vedl nefitská vojska více než 30 let i přes 
jejich očividnou zlovolnost. Co nás Mormonovo od-
mítnutí vést v této době vojsko učí o závažnosti snahy 
usilovat o odplatu?   
 

Přečtěte si Mormona 3:14–16 a označte si výrazy, které 
vyjadřují, čemu Pán učil Mormona o pomstě (neboli 
o snaze usilovat o odplatu). Jednou z pravd, kterou se 
dozvídáme z těchto veršů, je to, že Pán nám zakazuje 
usilovat o odplatu.

 2. Do studijního deníku si napište odpovědi na tyto 
otázky:

a) Chtěli jste se někdy pomstít nebo oplatit někomu něco, co vám 
udělal? Proč je podle vás nebezpečné nebo špatné takto reagovat? 
Kdo bude podle vás touto snahou po odplatě nejvíce poškozen?
b) Proč máme ponechat soudy a odplatu v Pánových rukou na-
místo toho, abychom se mstili sami?

Ačkoli si možná uvědomujeme, že bychom se měli 
zbavit touhy po odplatě, a ačkoli tak chceme učinit, 
může být někdy náročné potlačit tyto pocity, když 
se objeví. Při čtení následujících rad od presidenta 
Jamese E. Fausta z Prvního předsednictva si podtrh-
něte slova, která vám pomohou poznat, co můžete 
dělat, abyste překonali pocity touhy po odplatě, když 
se s nimi setkáte:
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„Musíme si uvědomit pocity hněvu 
a přiznat si je. To bude vyžadovat pokoru, 
ale poklekneme-li a poprosíme-li Nebes-
kého Otce, aby nás naplnil pocitem 
odpuštění, On nám pomůže. Pán od nás 
požaduje, abychom odpouštěli ‚všem 

lidem‘ [NaS 64:10] pro naše dobro, protože ‚zášť 
zpomaluje duchovní růst‘ [Orson F. Whitney, Gospel 
Themes (1914), 144]. Pouze když se zbavíme zášti 
a hořkosti, může nám Pán vložit do srdce útěchu. …

… Když nás postihne tragédie, nemáme reagovat usi-
lováním o osobní odplatu; máme nechat spravedlnost, 
aby vykonala své, a potom jít dál. Není snadné jít dál 
a očistit své srdce od zánětu záště. Spasitel nám všem 
skrze své Usmíření nabídl drahocenný pokoj, ale ten 
se může dostavit jen tehdy, když jsme ochotni upustit 
od pocitů hněvu, zloby nebo pomstychtivosti. Usmíření 
přináší každému z nás, kteří odpouštíme těm, již se 
proti nám provinili [Joseph Smith Translation, Matthew 
6:13], dokonce i těm, již spáchali vážné zločiny, množ-
ství pokoje a útěchy.“ („Uzdravující moc odpuštění“, 
Liahona, květen 2007, 69.)

Přemítejte o tom, jak byste mohli uplatňovat tuto radu 
a zbavit se jakékoli zášti, hněvu nebo nelaskavých 
pocitů, které můžete mít vůči druhým.

Poté, co Mormon odmítl vést nefitská vojska, věnoval 
pozornost tomu, aby něco napsal pro ty, kteří budou číst 
jeho slova v posledních dnech. Přál si, aby každý z nás 
činil pokání a připravoval se na to, že bude stát „před 
soudcovskou stolicí Kristovou“. (Viz Mormon 3:18–22.)

Přečtěte si Mormona 4:1–2 a vyhledejte, co se přihodilo 
nefitskému vojsku, když se Nefité chtěli pomstít La-
manitům. Přečtěte si Mormona 4:4 a vyhledejte, proč 
nefitská vojska nezvítězila. Přečtěte si Mormona 4:5 
a najděte pravdivou zásadu ohledně toho, jaké následky 
má setrvávání ve zlovolnosti. Co jste zjistili?   
  
 

Jednou z pravd, kterou jste možná rozpoznali, je to, že 
soudy Boží budou stíhat zlovolné. Často se stává, 
že „právě zlovolnými jsou zlovolní trestáni“. (Mormon 
4:5.) Zlovolní odmítají Boží pomoc a nechtějí usilovat 
o Jeho božskou ochranu. Přečtěte si Mormona 4:11–
14, 18 a vyhledejte, jak byly soudy Boží vylity na Nefity.

 3. Do studijního deníku si napište odpovědi na tyto 
otázky:

a) Co je podle vás nejsmutnější na situaci, v níž se Nefité nachá-
zeli a která je popsána v Mormonovi 3–4?
b) Jak spolu mohou souviset nauky a pravdy, které jste dnes až 
dosud studovali? (Přemýšlejte o vztahu mezi pokáním, odplatou 
a soudy Božími.)

Přemítejte o tom, jak by Pán chtěl, abyste tyto pravdy 
uplatňovali.

Mormon 5–6
Mormon se rozhodne znovu vést nefitské vojsko, ale 
Lamanité vítězí; Mormon truchlí nad zkázou svého lidu
Je rozdíl mezi zármutkem nad smrtí někoho, kdo žil 
spravedlivě, a zármutkem nad odchodem někoho, kdo 
žil zlovolně? V čem podle vás tento rozdíl spočívá?

Mormon se po více než 13 letech, kdy odmítal vést ne-
fitská vojska, znovu ujal vedení. Vedl je však bez naděje, 
protože lid odmítal činit pokání a volat k Pánu o pomoc. 
Poté, co Nefité odrazili několik vln lamanitských útoků, 
se dali na útěk. Ti, kteří neuprchli dostatečně rychle, byli 
zahubeni. Mormon napsal králi Lamanitů dopis, v němž 
požadoval čas na to, aby se Nefité mohli shromáždit 
k poslední bitvě. (Viz Mormon 5:1–7; 6:1–6.)

Přečtěte si Mormona 6:7–11 a pokuste se porozumět 
Mormonovu zármutku, když byl svědkem zničení 
svého lidu. Proč může podle vás být smrt děsivá pro ty, 
kteří žijí zlovolně?   
 

 4. Přečtěte si Mormona 6:16–22 a do studijního deníku 
si zapište odpovědi na tyto otázky:

a) Proč nás proroci, vedoucí a rodiče tak usilovně povzbuzují, 
abychom činili pokání?
b) Jak vám naděje na přijetí do Pánovy náruče pomáhá činit po-
kání? (Viz Mormon 6:17.)

Zamyslete se nad tím, zda je právě teď ve vašem životě 
něco, z čeho Pán chce, abyste činili pokání. Mohli byste 
si o tom něco napsat do osobního deníku a stanovit si 
cíle, jak to vyřešit.

 5. Do studijního deníku si pod dnešní látku napište toto:

Prostudoval(a) jsem si Mormona 3–6 a dokončil(a) jsem 
tuto lekci (datum).

Další otázky, úvahy a postřehy, o které bych se rád(a) podělil(a) 
se svým učitelem:

28. BLOK: 4. DEN

Mormon 7:1–8:11
Úvod
Po posledním boji mezi Nefity a Lamanity psal 
Mormon budoucím potomkům lidu popisovanému 
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v Knize Mormonově o tom, jak je důležité vědět, kdo 
jsou a co musí učinit pro své spasení. Mormon učil 
s velikou láskou k budoucím potomkům svých nepřá-
tel tomu, jak je důležité následovat evangelium Ježíše 
Krista, aby jim bylo „v den soudu dobře“. (Mormon 
7:10.) Poté, co Mormon zemřel, zůstal Moroni sám 
a popsal zničení svého lidu.

Mormon 7
Mormon ve svém posledním svědectví nabádá zbývající 
Lamanity, aby věřili v Ježíše Krista a následovali Jeho 
evangelium
V Mormonovi 6 jste se dozvěděli, že v poslední bitvě 
s Lamanity padlo 230 000 Nefitů. Představte si, že 
byste přežili podobně velkou bitvu, ale vaši přátelé 
a rodinní příslušníci by zahynuli. Jaké byste měli pocity 
vůči potomkům lidu, který zabil vaše blízké a porazil 
váš národ? Přečtěte si Mormona 7:1–4 a vyhledejte, co 
Mormon napsal potomkům Lamanitů.

 1. Do studijního deníku si napište odpovědi na tyto otázky:
a) Co Mormon chtěl, aby se Lamanité a jejich potomci do-

zvěděli?

b) Jak toto Mormonovo přání odpovídá tomu, jak byste se asi 
cítili vůči potomkům lidu, který by pobil vaše přátele a rodinu?
c) Jakou vlastnost Spasitele nacházíte v Mormonově odpovědi 
jeho nepřátelům?

Mormon pokračoval v psaní pro potomky Lamanitů. 
Přečtěte si Mormona 7:5–7 a označte si nejméně tři 
pravdy, kterým mají potomci Lamanitů podle Mormo-
nova nabádání věřit ve vztahu ke Spasiteli Ježíši Kristu.

 2. Vyberte jednu z pravd o Ježíši Kristu, kterou jste našli, 
a do studijního deníku si napište, jak víra v tuto nauku 

ovlivňuje váš život.

Mormon se mohl cítit oprávněn Lamanity, kteří pobili 
tolik příslušníků jeho lidu, ve svých záznamech odsou-
dit, ale díky své znalosti pravdy psal tak, aby je učil, co 
mají (a my také) dělat, aby byli před Bohem u soudcov-
ské stolice shledáni nevinnými. Přečtěte si Mormona 
7:8–10 a zjistěte, co podle Mormona musí člověk dělat. 
To, co zjistíte, byste si mohli v písmech označit.

Tyto verše učí tomu, že Pán nabízí spasení všem 
lidem a vykoupí ty, kteří přijímají zásady a obřady 
Jeho evangelia. Tuto zásadu byste si mohli napsat do 
písem. Všimněte si, že Mormon učil tomu, že to, jak 
máme podle této zásady žít, poznáváme skrze studium 
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písem. (Viz Mormon 7:8.) Může být užitečné uvědomit 
si, že výraz „v tomto záznamu“ se vztahuje na Knihu 
Mormonovu a výraz „v záznamu, který přijde k poha-
nům od Židů“ se týká Bible. Podobně i slovo „tomuto“ 
v Mormonovi 7:9 se vztahuje na Knihu Mormonovu 
a slovo „tomu“ se vztahuje na Bibli. Tato slova byste si 
mohli v písmech označit.

Na závěr studia Mormona 7 se na chvíli zamyslete nad 
Mormonovým příkladem pravé lásky a křesťanského 
soucitu, když napsal takové poselství naděje a povzbu-
zení potomkům těch, kteří byli jeho zavilými nepřáteli.

 3. Do studijního deníku si napište, co vás napadá v sou-
vislosti s touto otázkou: Jak mohu následovat příklad Mor-

mona a jednat s druhými – i s těmi, kteří se ke mně chovají špatně 
– tak, aby to odráželo jejich věčnou hodnotu a cenu?

Mormon 8:1–11
Moroni píše o smrti svého otce, o zničení svého lidu 
a o tom, že zůstal sám
Vzpomeňte si na nějakou situaci, kdy jste byli sami. 
Jaké jste měli pocity, když jste byli sami? Představte si, 
že byste byli sami mnoho let.

Všimněte si dat uvedených v záhlaví kapitol nebo 
v dolní části stránek u Mormona 7 a 8. Kolik let uply-
nulo od doby, kdy Mormon napsal poslední slova v ka-
pitole 7 a kdy Moroni začal psát na desky v kapitole 8? 
--------------------

Přečtěte si Mormona 8:1–2 a zaměřte se na to, co 
se stalo po veliké bitvě u Kumory. Poté si přečtěte 
Mormona 8:3–9 a označte si slova popisující okol-
nosti, v nichž se Moroni po zničení lidu nacházel. 
Přemítejte o tom, jak byste se cítili, kdybyste se ocitli 
v podobné situaci.

Vzpomeňte si na dobu, kdy jste se cítili osaměle kvůli 
své víře nebo měřítkům. Vaše odhodlanost následovat 
Spasitele a dodržovat Jeho přikázání v té době vzrostla, 
nebo zůstala stejná, nebo se zmenšila? Proč?

Podívejte se znovu do Mormona 8:1, 3 a zjistěte, co se 
Moroni rozhodl dělat bez ohledu na okolnosti, v nichž 
se nacházel. Moroniův příklad dokládá, že i když jsme 
sami, můžeme se rozhodnout zůstat věrnými. Tuto 
pravdu byste si mohli napsat do písem.

V Knize Mormonově jsou příklady dalších lidí, kteří 
podobně jako Moroni zůstali věrnými i tehdy, když byli 
sami. Abinadi stál sám před králem Noémem a jeho 
kněžími a vydával jim svědectví. (Viz Mosiáš 12–17.) 
Alma jako jediný kněz uvěřil Abinadiovým slovům 
a snažil se ho obhajovat. (Viz Mosiáš 17:1–4.)

Starší Richard G. Scott se podělil o tento příběh mla-
dého muže, který se rozhodl být věrným i přesto, že 
byl sám:

„Uvažujte o příkladu [tohoto] mladého 
muže. Léta jsem sledoval, jak ho rodiče od 
dětství učili, aby neoblomně žil podle 
přikázání Božích. Příkladem i slovem 
vychovávali jeho i své další děti v pravdě. 
Povzbuzovali rozvíjení sebekázně a oběti, 

aby mohl dosáhnout hodnotných cílů. Aby si tento 
mladý muž vštípil tyto vlastnosti do svého charakteru, 
rozhodl se, že se bude věnovat plavání. Tréninky, které 
míval brzy ráno, vyžadovaly sebekázeň a oběť. Časem 
v tomto sportu vynikal.

Pak začaly přicházet překážky – například mistrov-
ství v plavání připadlo na neděli. Má se ho zúčastnit? 
Zdůvodnil by si výjimku z pravidla neplavat v neděli, 
aby pomohl svému družstvu toto mistrovství vyhrát? 
Ne, nepodlehl, i přes intenzivní nátlak vrstevníků. 
Nadávali mu, a dokonce byl i fyzicky napaden. Ale 
nepodlehl. Odmítnutí přátel, samota a nátlak mu 
přinesly období smutku a slz. Ale nepodlehl. Učil se 
z vlastní zkušenosti tomu, co každý z nás musí poznat 
– platnost Pavlovy rady Timoteovi: ‚Všickni, kteříž 
chtějí zbožně živi býti v Kristu Ježíši, protivenství míti 
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budou.‘ (2. Tim. 3:12.) Tento důsledný vzor spraved-
livého života – utkaný ze stovek správných rozhod-
nutí, z nichž některá musel učinit navzdory velkým 
překážkám – se rozvinul v silný a schopný charakter. 
Nyní je tento mladý muž jako misionář uznáván 
svými vrstevníky pro svou schopnost pracovat, pro 
svou znalost pravdy, pro svou neochvějnou oddanost 
a odhodlání sdílet evangelium. Ten, který byl předtím 
svými vrstevníky odmítnut, se nyní stal uznávaným 
vedoucím svých vrstevníků.“ („First Things First“, 
Ensign, May 2001, 8.)

Přečtěte si Mormona 8:10–11 a vyhledejte jeden 
způsob, jak Pán pomáhal Moronimu a Mormonovi 
(před jeho smrtí) během obtížných podmínek, s nimiž 
se potýkali. Toto povzbuzení od presidenta Thomase 
S. Monsona vám může pomoci ve vašem rozhodnutí 
zůstat věrnými i tehdy, když jste sami:

„Když den za dnem kráčíme životem, naše 
víra bude nevyhnutelně zkoušena. Občas 
můžeme být obklopeni druhými, a přesto 
můžeme být v menšině, nebo dokonce 
můžeme stát sami, pokud jde o to, co je 
přijatelné a co ne. Máme potřebnou 

morální odvahu stát si pevně za svým přesvědčením, 
i kdybychom v takovém případě museli stát sami? …

… Kéž jsme vždy odvážní a připravení stát si za tím, 
čemu věříme, a budeme-li přitom muset stát sami, kéž 
tak činíme s odvahou, posíleni poznáním, že ve skuteč-
nosti nejsme nikdy sami, když stojíme po boku svého 
Otce v nebi.“ („Mějte odvahu stát si za svým“, Liahona, 
listopad 2011, 60, 67.)

 4. Do studijního deníku si napište odpovědi na tyto 
otázky:

a) Znáte ještě někoho, kdo je příkladem člověka, který zůstává 
věrný i tehdy, když je sám?
b) Jak vám slova presidenta Monsona pomáhají v rozhodnutí 
zůstat věrnými, i když jste sami?

 5. Do studijního deníku si pod dnešní látku napište toto:

Prostudoval(a) jsem si Mormona 7:1–8:11 a dokončil(a) 
jsem tuto lekci (datum).

Další otázky, úvahy a postřehy, o které bych se rád(a) podělil(a) 
se svým učitelem:

29. BLOK: 1. DEN

Mormon 8:12–41
Úvod
Poté, co Moroni napsal o zničení lidu a o smrti svého 
otce, prorokoval o příchodu Knihy Mormonovy a va-
roval ty, kteří ji budou chtít zavrhnout. Moroni viděl, 
že nefitský záznam vyjde na světlo světa v době veliké 
zlovolnosti, kdy mnozí budou milovat světský majetek 
více než Boha. Svědčil o tom, že Kniha Mormonova 
bude mít velikou cenu (Mormon 8:14) v duchovně 
nebezpečných podmínkách posledních dnů.

Mormon 8:12–32
Moroni prorokuje o příchodu Knihy Mormonovy
Napište, jaké největší dary jste kdy podle vás dostali:  
  
  
 

Chvíli přemýšlejte o tom, proč pro vás byly tyto dary 
požehnáním.

Přečtěte si tato slova presidenta Ezry Tafta Bensona: 
„Rád bych mluvil o jednom z nejvýznamnějších darů, 
který byl dán světu v novodobé historii. Dar, který mám 
na mysli, je důležitější než jakékoli vynálezy, které 
přinesla průmyslová a technologická revoluce. Tento 
dar má pro lidstvo dokonce větší hodnotu než mnohé 
úžasné objevy, kterých jsme svědky v moderní medicíně. 
Má pro lidstvo větší cenu než rozvoj letecké dopravy 
nebo lety do vesmíru. Mám na mysli dar   
 .“

Jaký dar má podle vás president Benson na mysli?  
  
 

Moroni o tomto daru učil v Mormonovi 8. Přečtěte si 
Mormona 8:12–14, abyste zjistili, o jaký dar se jedná. 
Slova ‚tento záznam‘ odkazují na Knihu Mormonovu. 
Kniha Mormonova je oním darem, o němž mluvil pre-
sident Benson. (Viz „The Book of Mormon – Keystone 
of our Religion“, Ensign, Nov. 1986, 4.) Do prázdného 
místa v poslední větě citátu presidenta Bensona napište 
Knihy Mormonovy.

Podívejte se znovu do Mormona 8:12–14 a zjistěte, co 
Moroni napsal o hodnotě Knihy Mormonovy. Čemu 
učil ohledně finanční hodnoty těchto desek? Mo-
roni vysvětlil, že ačkoli Pán nedovolí, aby byly desky 
použity k finančnímu zisku, záznam na deskách má 
velikou cenu.
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To, jak Kniha Mormonova vyšla na světlo světa, nám 
může pomoci porozumět důležitosti této knihy. Přečtěte 
si Mormona 8:15–16 a zjistěte, čemu Moroni učil ohledně 
toho, jak přijde Kniha Mormonova na světlo světa.

 1. Do studijního deníku si napište odpovědi na tyto 
otázky:

a) Co podle vás znamená, že Kniha Mormonova bude vynesena 
na světlo světa pouze tím, kdo má oko upřené na slávu Boží? 
(Mormon 8:15.)
b) Co pro vás znamená, že Kniha Mormonova bude vynesena na 
světlo „mocí Boží“? (Mormon 8:16.) Co vás napadá ohledně Knihy 
Mormonovy, když čtete Moroniova slova v Mormonovi 8:16?

Moroni varoval ty, kteří budou vystupovat proti Knize 
Mormonově nebo ji budou zatracovat. Vyhledejte tato va-
rování, zatímco čtete Mormona 8:17–22. Proč je důležité 
vědět, že „věčné účely Páně se budou valiti dále, dokud 
se všechny jeho přísliby nenaplní“? (Mormon 8:22.)

Moroni vysvětlil, že Pán uzavřel smlouvu se svatými, 
„kteří odešli [před ním]“ (Mormon 8:23) – včetně pro-
roků, jako byli Nefi, Jákob, Enos a Alma. Pán se zavázal, 
že slova těchto proroků vynese na světlo světa v po-
sledních dnech. Při studiu Mormona 8:23–25 zjistěte, 
za koho se tito proroci modlili.

Tito proroci se modlili za své bratří (viz Mormon 
8:24), což znamená za Lamanity a jejich potomky. 
Modlili se také za toho, kdo vynese tyto věci v posled-
ních dnech (viz Mormon 8:25; viz také Mormon 8:16), 
tedy za Proroka Josepha Smitha, který byl vybrán 
vynést na světlo světa Knihu Mormonovu v těchto 
posledních dnech. (Viz NaS 3:5–10.) Mnoho dávných 
proroků vědělo o Josephu Smithovi a modlili se o to, 
aby se mu podařilo přeložit a vydat Knihu Mormo-
novu, a tím naplnit záměry Boží. (Viz Mormon 8:22, 
24–25; NaS 10:46.)

President Boyd K. Packer, president Kvora Dvanácti 
apoštolů, mluvil o tom, jakou roli hrál Joseph Smith při 
vynesení Knihy Mormonovy na světlo světa:

„Předpokládat, že [Joseph Smith] přinesl 
[Knihu Mormonovu] bez pomoci a bez 
inspirace, je absurdní.

Pravdou jednoduše je, že byl prorokem 
Božím – nic více a ani o trošku méně!

Písma nepřicházela ani tak od Josepha Smitha jako 
spíše skrze něho. Byl průchodem, skrze který byla 
dána zjevení. Jinak byl obyčejným člověkem, podobně 
jako byli proroci v dávných dobách a jako jsou proroci 
i dnes. …

Prorok Joseph Smith byl nevzdělaný farmářský chlapec. 
Když čtete některé z jeho raných dopisů v originále, 
zjistíte, že jsou jaksi neuhlazené, pokud jde o pravopis, 
gramatiku a vyjadřování.

To, že zjevení skrze něj přicházela v literárně vytříbené 
podobě, není nic menšího než zázrak.“ („We Believe 
All That God Has Revealed“, Ensign, May 1974, 94.)

Představte si, že jste Moroni, který žil přibližně před 
1 600 lety, a díky moci Boží vám bylo umožněno vidět 
naši dobu. Přečtěte si Mormona 8:35 a uvažujte, co 
byste si asi pomysleli o duchovní situaci v dnešní době. 
Poté si přečtěte Mormona 8:26–32, kde naleznete Mo-
roniův prorocký popis doby, v níž Kniha Mormonova 
vyjde na světlo světa – naší doby.

 2. Do studijního deníku si zapište dvě nebo více slovních 
spojení, kterými Moroni popsal dnešní dobu. Také napište, 

proč jsou podle vás tato konkrétní slovní spojení zajímavá a jak 
se vztahují na naši dobu.

President Ezra Taft Benson o Knize Mormonově učil:

„Musíme učinit Knihu Mormonovu 
středem studia, [protože] byla napsána 
pro tuto dobu. Nefité tuto knihu nikdy 
neměli; v dávných dobách ji neměli ani 
Lamanité. Byla zamýšlena pro nás. …

Každý z hlavních pisatelů Knihy Mormo-
novy svědčil o tom, že píše pro budoucí pokolení. …

Jestliže viděli dnešní dobu a vybrali to, co pro nás bude 
nejcennější, není to snad způsob, jakým máme studo-
vat Knihu Mormonovu? Máme se neustále sami sebe 
ptát: ‚Proč Pán inspiroval Mormona (nebo Moroniho 
nebo Almu), aby toto zahrnuli do svého záznamu? 
Čemu se z toho mohu naučit, aby mi to pomohlo žít 
v této době a v tomto věku?‘“ („The Book of Mormon – 
Keystone of Our Religion“, 6.)
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 3. Abyste mohli zvážit, jakou má pro vás osobně Kniha 
Mormonova hodnotu, odpovězte ve studijním deníku na 

tyto otázky:
a) Zamyslete se nad tím, jak přesná jsou Moroniova proroctví 
ohledně poměrů v dnešní době. (Viz Mormon 8:26–32.) Čemu vás 
tato proroctví učí o hodnotě Knihy Mormonovy pro naši dobu?
b) Proč je podle vás Kniha Mormonova – jak učil president Ezra 
Taft Benson – „jedním z nejdůležitějších darů daných světu v dnešní 
době“? („The Book of Mormon – Keystone of our Religion“, 4.)
c) Jak byste odpověděli, kdyby se vás nějaký přítel zeptal, proč 
je pro vás Kniha Mormonova důležitá?

Mormon 8:33–41
Moroni vidí poslední dny a zavrhuje duchovní zlovolnost 
naší doby
Vzpomeňte si, kdy jste si všimli někoho, kdo potřeboval 
pomoc – někoho, kdo měl nějaké časné, duševní, soci-
ální nebo duchovní potřeby. Přemýšlejte, co jste udělali 
nebo co jste měli udělat, abyste takovému člověku 
pomohli. Přemítejte o tom, proč jste se rozhodli tomuto 
člověku pomoci, nebo nepomoci. Proč podle vás někdy 
lidé nepomáhají těm, kteří to potřebují?

Přečtěte si Mormona 8:36–41 a vyhledejte, z jakých 
důvodů, které Moroni uvedl, někteří lidé v posledních 

dnech nebudou pomá-
hat potřebným. Zvažte 
možnost označit si tyto 
důvody v písmech.

Jaké jsou některé pří-
klady toho, jak mladí lidé 
v dnešní době mohou 
milovat věci, které lze 
koupit za peníze, a za-
bývat se světskými 
záležitostmi více než být 
pravými učedníky Ježíše 
Krista? Prostudujte si 
Mormona 8:38, 41 a zjis-
těte, jakým následkům 
budou lidé čelit kvůli své 
pýše, zlovolnosti a opo-
míjení chudých a potřeb-
ných.

 4. Do studijního deníku si zapište zásadu, která shrnuje, 
čemu jste se naučili z Mormona 8:36–41.

Jedním příkladem zásady obsažené v těchto verších 
je toto: Bůh nás povolá k zodpovědnosti za to, jak 
jednáme s chudými a s potřebnými.

 5. Do studijního deníku si napište odpověď na tuto 
otázku: Jaké potřeby – časné, sociální, duševní a duchovní 

– mají mladí lidé ve vaší škole nebo obci nejčastěji? Poté přemýš-
lejte o tom, co byste mohli příští týden udělat pro někoho, kdo po-
třebuje pomoc. Tento cíl si zapište do studijního deníku.

 6. Do studijního deníku si pod dnešní látku napište toto:

Prostudoval(a) jsem si Mormona 8:12–41 a dokončil(a) 
jsem tuto lekci (datum).

Další otázky, úvahy a postřehy, o které bych se rád(a) podělil(a) 
se svým učitelem:

29. BLOK: 2. DEN

Mormon 9
Úvod
Moroni zakončil záznam svého otce tím, že vyzval ty, 
kteří nevěří v Ježíše Krista, aby se obrátili k Bohu skrze 
pokání. Učil, že Bůh je Bohem zázraků, který se ne-
mění. Také učil, že zázraky ustávají pouze tehdy, když 
lidé přestanou mít víru. Povzbudil všechny lidi, aby se 
modlili k Otci ve jménu Ježíše Krista, aby obdrželi to, 
co potřebují.

Mormon 9:1–6
Moroni vyzývá ty, kteří nevěří v Ježíše Krista, aby činili 
pokání
Představte si, co byste si pomysleli a jak byste se cítili, 
kdybyste dnes měli vstoupit do přítomnosti Boží. Jak 
by se podle vás v Jeho přítomnosti cítili zlovolní lidé? 
Přečtěte si Mormona 9:1–5 a všimněte si, že Moroni 
popsal, co se nakonec stane, když jsou ti, kteří se 
rozhodnou nevěřit v Ježíše Krista, přivedeni do Boží 
přítomnosti.

President Joseph Fielding Smith vysvětlil, že mnozí se 
mylně domnívají, že se budou v přítomnosti Boha cítit 
příjemně, i když nečinili pokání ze svých hříchů:

„Bez pokání nemůže být žádného spa-
sení. Člověk nemůže vstoupit do králov-
ství Božího ve svých hříších. Bylo by velmi 
rozporuplné, kdyby člověk přišel do 
přítomnosti Otce a přebýval v Boží 
přítomnosti ve svých hříších. …

Myslím si, že na zemi je mnoho těch, a mnozí z nich 
možná v Církvi, přinejmenším několik z nich je v Církvi, 
kteří se domnívají, že mohou kráčet životem a dělat to, 
co se jim zlíbí, porušovat přikázání Páně, a že i přesto 

Stanovit si cíle, abyste uplat-
ňovali to, čemu se učíte, vám 
pomůže jednat s vírou, do-
zvědět se toho více při studiu 
a duchovně růst. Při stano-
vování cílů usilujte o vedení 
Ducha Svatého. Ujistěte se, 
že vaše cíle vyžadují úsilí, ale 
jsou zároveň reálné a dosaži-
telné. Napište si konkrétně, co 
chcete udělat, kdy to plánu-
jete udělat a jak to provedete.

Stanovování cílů pro 
uplatňování toho, 
čemu se učíte
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nakonec přijdou do Jeho přítomnosti. Myslí si, že budou 
činit pokání snad až v duchovním světě.

Měli by si přečíst tato Moroniova slova: ,Domníváte 
se, že s ním [s Kristem] budete přebývati s vědomím 
své viny? Domníváte se, že můžete šťastně přebývati 
s onou svatou Bytostí, když vaše duše bude trýzněna 
vědomím viny, že jste neustále porušovali zákony jeho?

Vizte, pravím vám, že by vám bylo bídněji, kdybyste 
přebývali se svatým a spravedlným Bohem s vědomím 
své špinavosti před ním, nežli kdybyste přebývali se 
zatracenými dušemi v pekle. Neboť vizte, až budete 
přivedeni, abyste viděli před Bohem nahotu svou, 
a také slávu Boží, a svatost Ježíše Krista, roznítí to ve 
vás plamen neuhasitelného ohně.‘ [Mormon 9:3–5.]“ 
(Doctrines of Salvation, comp. BruceR. McConkie, 3 vols. 
[1954–1956], 2:195–196.)

 1. Do studijního deníku si napište odpověď na tuto 
otázku: Proč je podle vás chybou odkládat pokání v tomto 

životě a věřit tomu, že můžete činit pokání v životě příštím? 
(V odpovědi můžete použít to, co jste se dozvěděli z Mormona 
9:1–5; Almy 12:14; a Almy 34:32–34.)

Přečtěte si Mormona 9:6 a vyhledejte, co musí „ne-
věřící“ udělat pro to, aby se vyvarovali utrpení, které 
Moroni popisoval. Zvažte možnost označit si v Mor-
monovi 9:6 slova popisující stav lidí, kteří se obrátí 
k Bohu a požádají Ho o odpuštění. Z tohoto verše se 
dozvídáme: Budeme-li činit pokání a volat k Bohu, 
budeme, až přijdeme do Jeho přítomnosti, bez 
poskvrny. Tuto zásadu byste si mohli zapsat do písem 
nebo do studijního deníku.

 2. Do studijního deníku si zapište několik vět o tom, jak 
si představujete, že byste se cítili v Boží přítomnosti, kdy-

byste věděli, že jste se skrze Spasitelovo Usmíření stali čistými 
a bez poskvrny.

Skrze pokání a spravedlivý způsob života se můžete při-
pravit na to, abyste se v Boží přítomnosti cítili příjemně. 
Přemítejte o tom, co je to nejdůležitější, co byste nyní 
mohli udělat, abyste byli připraveni na setkání s Bohem.

Mormon 9:7–20
Moroni prohlašuje, že Bůh koná zázraky a odpovídá na 
modlitby věrných
Stali jste se někdy svědky zázraku nebo jste zázrak sami 
zažili? Napište vlastní definici slova zázrak:   
  
 

Vyhledejte slovo zázrak v Průvodci k písmům, abyste 
svou definici upřesnili nebo si ji doplnili. Proč podle vás 
někteří lidé v dnešní době na zázraky nevěří?

Jak je zaznamenáno v Mormonovi 9:7–8, Moroni se ve 
svých spisech obracel k lidem v posledních dnech, kteří 
budou popírat, že Bůh žije, že dává zjevení a že věřícím 

udílí své dary. Moroni mocně učil, že Bůh existuje a že 
je stejný „včera, dnes a na věky“. (Mormon 9:9.) Dál 
působí zázraky mezi věřícími v každé době. Přečtěte si 
Mormona 9:9–11, 15–19 a zjistěte, čemu Moroni učil 
o povaze Boha, aby tak lidem pomohl uvěřit, že Bůh 
dál koná zázraky.

 3. Do studijního deníku si zapište, co jste se z Mormona 
9:9–11, 15–19 dozvěděli o povaze Boha. Také si zapište 

odpověď na tuto otázku: Co se z těchto veršů dozvídáte o ochotě 
a schopnosti Boha konat zázraky v životě dnešních lidí?

Přečtěte si Mormona 9:20 a vyhledejte, proč možná 
někteří lidé zázraky nezažili.

Moroniova slova zaznamenaná v Mormonovi 9:9–19 
učí této zásadě: Bůh je neměnný, a proto pro své 
děti koná zázraky podle jejich víry. Tuto zásadu by-
ste si mohli zapsat do písem vedle Mormona 9:19–20.

Zázračnou moc Boží můžeme v životě zažít mnoha 
způsoby. Sestra Sydney S. Reynoldsová, která sloužila 
v generálním předsednictvu Primárek, poté, co zmínila 
některé veliké zázraky popsané v písmech, řekla:
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„Stejně důležité jako tyto velké zázraky jsou i malé 
osobní zázraky, které nás učí mít víru v Pána. Tyto 
zázraky přicházejí, když ve svém životě rozpoznáme 
a uposlechneme vnuknutí Ducha …

Jsem přesvědčena, že všichni můžeme svědčit o těchto 
drobných zázracích. Známe děti, které se modlí 
o pomoc, když hledají ztracenou věc, a pak ji najdou. 
Známe mladé lidi, kteří se odváží vystoupit jako svědci 
Boží a kteří pociťují Jeho pomocnou ruku. Známe 
přátele, kteří ze svých posledních peněz zaplatí desátek 
a poté zázrakem dokáží zaplatit školné nebo nájemné 
či nějak obstarat potraviny pro svou rodinu. Můžeme 
vyprávět o modlitbách, které byly vyslyšeny, a o kněž-
ských požehnáních, která přinesla povzbuzení, útěchu 
nebo uzdravení. Tyto každodenní zázraky nám pomá-
hají rozpoznávat ruku Páně v našem životě.“ („Bůh 
zázraků“, Liahona, červenec 2001, 12–13.)

 4. Do studijního deníku si napište o zkušenosti, kterou 
jste měli vy, nebo někdo jiný, a která potvrzuje, že Bůh je 

i v dnešní době dál Bohem zázraků.

Mormon 9:21–37
Moroni učí o modlitbě a o účelu nefitských záznamů
Vzpomínáte si na situaci, kdy jste pocítili, že vám 
Nebeský Otec poskytl pomoc, kterou jste potřebovali, 
protože jste se o ni modlili? Přečtěte si Mormona 9:21 
a vyhledejte, čemu Moroni učil ohledně toho, jak se 
máme modlit k Nebeskému Otci o pomoc.

Přečtěte si následující slova a vyhledejte, co znamená 
modlit se ve jménu Krista: „Ve jménu Krista se modlíme 
tehdy, když je naše mysl myslí Kristovou a naše touhy 
jsou touhy Kristovy – když Jeho slova zůstávají v nás. 
(Jan 15:7.) V tom případě žádáme o to, co nám Bůh 
může dát. Mnoho modliteb zůstane nezodpovězených, 
protože nejsou vůbec ve jménu Krista; v žádném ohledu 
nepředstavují Jeho mysl, ale vycházejí ze sobeckosti 
lidského srdce.“ (Bible Dictionary, „Prayer“.)

Na základě toho, co jste si právě přečetli, se zamyslete 
nad vlastními modlitbami. Co můžete udělat pro to, 
abyste se lépe modlili ve jménu Ježíše Krista?

Moroni citoval, čemu Ježíš Kristus učil své nefitské 
učedníky, aby uvedl příklad těch, kteří věřili ve Spasi-
tele a byli schopni konat zázraky. Jak je zaznamenáno 
v Mormonovi 9:22–25, Spasitel přikázal učedníkům, 
aby vyšli do celého světa a kázali evangelium, a slíbil, 
že zázračná „znamení budou následovati ty, kteří věří“. 
(Mormon 9:24.) Moroni poté dál učil o modlitbě.

 5. Přečtěte si Mormona 9:27–29 a zjistěte, čemu Mo-
roni učil o tom, jak se máme modlit s vírou. To, co zjistíte, 

si napište do studijního deníku. Pak v několika větách vysvětlete, 

jak můžete něco z toho využít k tomu, abyste zlepšili své vlastní 
modlitby.

Do písem si můžete vedle Mormona 9:27 napsat tuto 
zásadu: Pokud se s vírou modlíme k Nebeskému 
Otci ve jménu Ježíše Krista, dá nám požehnání, 
která nám pomohou vypracovat si spasení.

Moroni na závěr vyjádřil obavu, že někteří lidé v po-
sledních dnech odmítnou Knihu Mormonovu kvůli 
nedokonalostem těch, kteří ji napsali. (Viz Mormon 
9:30–34.) Přečtěte si Mormona 9:35–37 a vyhledejte, 
co Moroni prohlásil o účelech Knihy Mormonovy.

Zamyslete se nad tím, jak je příchod Knihy Mormo-
novy dalším důkazem toho, že Bůh je Bohem zázraků 
a že odpovídá na modlitby.

 6. Do studijního deníku si pod dnešní látku napište toto:

Prostudoval(a) jsem si Mormona 9 a dokončil(a) jsem tuto 
lekci (datum).

Další otázky, myšlenky a postřehy, o které bych se rád(a) 
podělil(a) se svým učitelem:
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29. BLOK: 3. DEN

Eter 1–2
Úvod
Kniha Eterova je Moroniovo zkrácení historie Jareditů. 
Jaredité byli lidem, který přišel na západní polokouli 
několik staletí před Lehiovým lidem. Po potopě za dnů 
Noéma se mnozí potomci těch, kteří byli ušetřeni, stali 
zlovolnými. Jedna skupina lidí se pokoušela postavit věž 
„jejíž by vrch dosahal k nebi“. (Genesis 11:4.) Příběh 
jareditského národa začal stavbou babylonské věže. Pán 
v důsledku široce rozšířené zlovolnosti zmátl společnou 
řeč lidí a rozptýlil je po tváři celé země. (Viz Genesis 
11:5–8; Eter 1:33.) Na začátku tohoto příběhu v knize 
Eterově Jared a jeho bratr usilují o Pánovu pomoc v době, 
kdy Pán zmátl jazyk lidí u Babylonské věže. Pán zachoval 
jazyk Jareda, jeho bratra a jejich rodinných příslušníků 
a přátel a vedl je pustinou směrem k zaslíbené zemi. Pán 
pak nařídil bratru Jaredovu, aby postavil osm člunů, na 
kterých se jeho lid přeplaví přes moře.

Eter 1:1–33
Moroni zaznamenává rodokmen Etera až k Jaredovi z doby 
babylonské věže
Abyste lépe porozuměli původu knihy Eterovy, podívejte 
se na „Shrnutí Mosiáše 7–24“ uvedené v 12. bloku: 
1. den (strana 116). Podívejte se na putování č. 4 a po-
všimněte si, co Limhiův lid na této cestě objevil.

ÚVOD KE  

knize Eterově
Proč studovat tuto knihu?
Během studia knihy Eterovy se dozvíte o Jareditech 
– skupině lidí, kteří připluli na západní polokouli 
a žili tam mnoho staletí před příchodem Lehiova 
lidu. Tato kniha vám pomůže poznat důležité zásady 
týkající se modlitby, zjevení a vztahu mezi používáním 
víry v Ježíše Krista a získáním duchovního poznání. 
Také vám pomůže porozumět roli proroků, která 
spočívá v přesvědčování druhých, aby činili pokání, 
a důsledkům, které dopadají na ty, kteří zavrhují Ježíše 
Krista a Jeho proroky.

Kdo napsal tuto knihu?
Moroni tuto knihu zkrátil z 24 zlatých desek 
nazývaných desky Eterovy. Je pojmenována po 
proroku Eterovi, který byl posledním prorokem 
Jareditů a který sepsal záznam jejich historie. (Viz 
Eter 15:33–34.) Za dnů krále Mosiáše objevili desky 
Eterovy někteří z Limhiova lidu, když hledali zemi 
Zarahemla. (Viz Mosiáš 8:7–11; Eter 1:2.) Nefitští 
proroci a zapisovatelé si desky Eterovy předávali až 
do doby, kdy se dostaly do rukou Moronimu. Moroni 
uvedl, že do svého zkrácení nezahrnul ani „setinu“ 
tohoto záznamu. (Eter 15:33.)

Kdy a kde byla napsána?
Původní materiály použité k sepsání knihy Eterovy byly 
napsány několik staletí před tím, než Moroni vytvořil 
své zkrácení. První jareditský záznam byl vytvořen 
v době, kdy bratr Jaredův zapsal vidění, které obdržel 
předtím, než se jeho lid přeplavil přes moře. (Viz Eter 
4:1.) Kromě Etera nejsou už mezi Jaredity zmiňováni 
žádní další zapisovatelé. (Viz Eter 13:3; 15:33.) Moroni 
knihu Eterovu zkrátil. (Viz Mormon 8:3–6; Moroni 
10:1.) Moroni neuvedl, kde se nacházel v době, kdy 
tento záznam zkracoval, ačkoli napsal, že Jaredité byli 
zničeni v „této severní [zemi]“ (Eter 1:1), čímž naznačil, 
že byl možná v zemi, kde byli zničeni.
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Podívejte se na začátek knihy Eterovy a projděte si 
krátký popis knihy pod jejím titulem. Tento popis 
vysvětluje, že záznam Jareditů byl vyňat z 24 zlatých 
desek, které byly nalezeny lidem Limhiovým.

Moroni vzal po dokončení záznamu svého otce zá-
znamy Jareditů a vytvořil jejich zkrácenou verzi, kterou 
zahrnul do Knihy Mormonovy. Přečtěte si Etera 1:1–4 
a vyhledejte, co Moroni podle svých slov nezahrnul do 
své verze jareditského záznamu. Poté si přečtěte Etera 
1:5 a zjistěte, které části záznamu Moroni do svého 
záznamu zahrnul. Věž, o které se píše v Eterovi 1:5, je 
babylonská věž. Jak je vysvětleno v Eterovi 1:33, Pán 
„zmátl“ jazyk lidí, kteří se snažili postavit věž, aby si 
navzájem nerozuměli, a lid rozptýlil po celé zemi.

Jak je zaznamenáno v Eterovi 1:6–33, jareditský zá-
znam sepsal muž jménem Eter. Moroni zaznamenal 
Eterovy předky až k Jaredovi, který žil v době baby-
lonské věže.

Eter 1:33–43
Bratr Jaredův se modlí o pomoc a členové jeho rodiny 
a přátelé obdrží milost a vedení
Byli jste někdy v zemi nebo v oblasti, kde lidé mluvili 
jazykem, kterému jste nerozuměli? Jak byste se asi 
cítili, kdybyste nerozuměli jazyku, kterým mluví lidé 
kolem vás? Pokud byste si mohli vybrat jen několik 
lidí, s nimiž byste v této situaci mohli komunikovat, 
koho byste si vybrali? V takové situaci se nacházel muž 
jménem Jared spolu se svým bratrem a rovněž jejich 
rodinní příslušníci, kteří žili v době babylonské věže. 
Přečtěte si Etera 1:33–37 a zjistěte, s kterými lidmi 
chtěl být Jared schopný komunikovat. Poté, co bratr 
Jaredův od Pána obdržel slib, že jejich jazyk nebude 
zmaten (viz Eter 1:34–35), modlil se za své přátele (viz 
Eter 1:36–37). Bratr Jaredův názorně ukázal, že jednou 
z vlastností věřících je, že se modlí o to, aby jejich přá-
telé obdrželi Pánova požehnání.

Pán požehnal rodinám Jareda a jeho bratra i jejich 
přátelům, aby jejich jazyk nebyl zmaten. Poté Jared po-
žádal svého bratra, aby se modlil k Bohu a zeptal se ho, 
kam by se měly jejich rodiny vydat. (Viz Eter 1:38–40.)

Přečtěte si Etera 1:40–43 a najděte pokyny, které Pán 
dal Jareditům, když je vedl na jejich cestě. Proč podle 
vás bylo důležité, aby Jared a jeho bratr tyto pokyny 
od Pána následovali?

Eter 2:1–12
Jaredité se vydávají na cestu do zaslíbené země
Přečtěte si Etera 2:1–3, abyste zjistili, jak Jaredité rea-
govali na pokyny, které jim Pán dal ohledně přípravy 
na cestu do zaslíbené země. (Viz Eter 1:41–42.) Pak si 

přečtěte Etera 2:4–6 a vyhledejte, co se stalo potom. 
Všimněte si, že poté, co byli Jaredité poslušni Pánových 
pokynů, Pán jim poskytl další vedení. Zamyslete se nad 
požehnáními a vedením, které Jaredité obdrželi díky 
tomu, že následovali Pánovy pokyny.

Ze zkušenosti Jareditů se učíme této zásadě: Když 
s vírou jednáme podle vedení, které nám Pán dává, 
můžeme od Něj obdržet další vedení. Tuto zásadu si 
můžete napsat do písem vedle Etera 2:6.

Vzpomenete si na nějaké vnuknutí nebo nabádání, 
které jste obdrželi od Pána během modlitby, studia 
písem nebo na církevním shromáždění? Pamatujte na 
toto vnuknutí nebo nabádání, až budete číst následu-
jící slova staršího Richarda G. Scotta z Kvora Dvanácti 
apoštolů ohledně toho, jak obvykle získáváme odpo-
vědi na modlitby: „Zřídkakdy obdržíte úplnou odpověď 
[na modlitbu] hned najednou. Bude přicházet kousek 
po kousku, v balíčcích, aby rostly vaše schopnosti. Když 
ke každému kousku budete přistupovat s vírou, budete 
vedeni k dalším částem, dokud nebudete mít odpověď 
celou. Toto schéma od vás vyžaduje, abyste používali 
víru v Otce, že má schopnost odpovědět. I když je to 
občas velmi těžké, výsledkem je významný osobní 
růst.“ („Využívejme nadpozemského daru modlitby“, 
Liahona, květen 2007, 9.)

 1. Do studijního deníku si zapište, jak jste reagovali 
(nebo jak můžete reagovat) na duchovní nabádání, na 

které jste si před chvílí vzpomněli. Také můžete popsat požeh-
nání, která jste obdrželi (nebo můžete obdržet), když jste podle 
onoho nabádání jednali (nebo budete jednat).

Jak je zaznamenáno v Eterovi 2:7–12, Pán řekl bratru 
Jaredovu, že až se svým lidem dorazí do zaslíbené 
země, musí „sloužiti jemu, pravému a jedinému Bohu, 
jinak budou vyhlazeni“. (Eter 2:8.)

Eter 2:13–15
Pán ukázňuje bratra Jaredova kvůli tomu, že nevolá k Pánu 
v modlitbě
Přečtěte si Etera 2:13–15 a vyhledejte, co se stalo, 
když Jaredité přišli k velkému moři, které oddělovalo 
pevniny. Pán je vedl pustinou, protože Mu naslouchali 
a dodržovali Jeho přikázání. Avšak poté, co čtyři roky 
stanovali u velikého moře, Pán přišel k bratru Jaredovu 
a pokáral ho za to, že se nemodlil.

Eter 2:14–15 nám pomáhá uvědomit si tyto zásady: 
Pána netěší, když k Němu přestaneme volat v mod-
litbě. Přeje si, abychom k Němu pravidelně volali 
v modlitbě.

Zatímco budete číst následující slova staršího Donalda 
L. Staheliho, který sloužil jako člen kvora Sedmdesáti, 
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přemýšlejte nad tím, jak často se modlíte: „Každo-
denní vroucí modlitby, v nichž usilujeme o odpuštění 
a zvláštní pomoc a vedení, jsou důležité pro náš život 
i pro výživu našich svědectví. Když jsou naše modlitby 
uspěchané, stále stejné, povrchní nebo na ně zapomí-
náme, ztrácíme kontakt s duchem, který je tak důležitý 
k tomu, abychom měli stálé vedení, které potřebujeme, 
abychom úspěšně zvládali každodenní úkoly.“ („Upev-
ňujme si svědectví“, Liahona, listopad 2004, 39.)

Do osobního deníku nebo na samostatný list papíru si 
zapište odpovědi na tyto otázky:

• Co si myslíte o četnosti svých osobních modliteb?
• Co si myslíte o upřímnosti svých osobních modliteb?
• Máte pocit, že v osobních modlitbách skutečně komu-

nikujete s Nebeským Otcem? Proč ano, nebo proč ne?
• Pokud byste mohli provést jednu změnu, která by 

zlepšila vaše osobní modlitby, co by to bylo?

Jak je zaznamenáno v Eterovi 2:16, bratr Jaredův činil 
pokání z hříchů a modlil se k Pánu za členy své rodiny 
i za přátele. Pán mu řekl, že je mu odpuštěno, ale že 
musí pokračovat ve spravedlivosti, aby byl veden do 
zaslíbené země.

Eter 2:16–25
Jaredité staví čluny, aby přepluli přes oceán do zaslíbené země
Zamyslete se nad nějakým důležitým osobním roz-
hodnutím, o němž v současnosti uvažujete nebo s kte-
rým se můžete setkat v budoucnu – například jak se 
zachovat v obtížné rodinné nebo společenské situaci, 
jak prospívat ve škole, koho si vzít nebo jakou profesní 
dráhu si zvolit. Přemýšleli jste nad tím, jak vám Pán 
může v této situaci poskytnout vedení nebo pomoc? 
Zatímco budete studovat zbývající část Etera 2, přemí-
tejte nad tímto rozhodnutím a zaměřte se na zásady, 
které vám pomohou obdržet Pánovu pomoc.

Přečtěte si Etera 2:16–17 a vyhledejte, o co Pán požá-
dal Jaredity, aby udělali, 
aby se dostali do zaslí-
bené země. Bratr Jaredův 
čelil třem problémům, 
které vyplývaly z kon-
strukce člunů. Přečtěte si 
Etera 2:18–19 a označte 
si tyto tři problémy, 
o nichž se bratr Jaredův 
zmínil Pánovi.

 2. Abyste si dokázali 
lépe představit to, co jste četli 

v Eterovi 2:16–19, nakreslete si do studijního deníku čluny – tak, 
jak si myslíte, že vypadaly.

Následující tabulka vám pomůže si uvědomit, jak Pán 
pomohl bratru Jaredovu vyřešit problémy týkající se 
člunů. Prostudujte si verše z písem v tabulce a pak po-
užijte získané informace k vyplnění sloupce s nápisem 
„Řešení problému“.

Verše 
v písmech

Problém se čluny Řešení problému

Eter 
2:20–21

Žádný vzduch

Eter 6:4–9 Nemožnost řídit 
čluny

Eter 
2:22–3:6

Žádné světlo

To, co udělal Pán a co požadoval po bratru Jaredovu, 
se u každého problému lišilo. Z každého problému 
a z každého řešení se můžeme dozvědět různé pravdy 
ohledně toho, jak nám Pán pomáhá, když to potřebu-
jeme. Porovnejte řešení, která jste si napsali do tabulky, 
s těmi, která jsou v následujícím seznamu:

Žádný vzduch. (Eter 2:20–21.) Aby Pán vyřešil tento pro-
blém, řekl bratru Jaredovu, co má udělat. Bratr Jaredův 
pak měl víru následovat Pánovy pokyny.

Nemožnost řídit čluny. (Eter 6:4–9.) Aby Pán vyřešil tento 
problém, poskytl na něj odpověď sám.

Když si v duchu dokážete před-
stavit, co se v daném příběhu 
z písem odehrává, pomůže 
vám to získat lepší a živější 
představu o těchto událostech. 
Schopnost něco si v duchu 
představit vám může pomoci 
lépe porozumět lidem a situa-
cím v písmech, což vám umožní 
děj lépe analyzovat a pochopit.

Představte si v duchu
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Žádné světlo. (Eter 2:22–3:6.) Aby Pán vyřešil tento 
problém, poskytl bratru Jaredovu určité vedení. Bratr 
Jaredův poté musel přijít na řešení tohoto problému – 
na základě informací, které měl – a požádat o Pánův 
souhlas a pomoc s jeho realizací.

Z těchto zkušeností bratra Jaredova můžeme po-
znat tuto zásadu: Když se snažíme vykonat svůj 
díl práce při řešení problémů, můžeme obdržet 
Pánovu pomoc. Když se zamyslíte nad osobním 
rozhodnutím, na které jste mysleli dříve, jak ohledně 
něj můžete díky znalosti této zásady získat pomoc 
nebo vedení? Co podle vás Pán od vás může očekávat, 
abyste v rámci tohoto rozhodnutí udělali?

 3. Do studijního deníku si napište odstavec o tom, co 
jste se ze zkušenosti bratra Jaredova dozvěděli o modlitbě 

a o tom, jak v životě získat Pánovu pomoc a vedení.

 4. Do studijního deníku si pod dnešní látku napište toto:

Prostudoval(a) jsem si Etera 1–2 a dokončil(a) jsem tuto 
lekci (datum).

Další otázky, myšlenky a postřehy, o které bych se rád(a) 
podělil(a) se svým učitelem:

29. BLOK: 4. DEN

Eter 3
Úvod
Pán se zeptal bratra Jaredova: „Co chceš, abych učinil, 
abyste měli v plavidlech svých světlo?“ (Eter 2:23.) 
Bratr Jaredův v reakci na tuto otázku pečlivě připravil 
16 kamenů a pokorně se pomodlil, aby se jich Pán 
dotkl, „aby mohly svítiti v temnotě“. (Eter 3:4.) Když se 
Spasitel dotkl kamenů, bratr Jaredův díky své velké víře 
spatřil Jeho prst. Pán se poté bratru Jaredovu ukázal 
a přikázal mu, aby zapsal to, co viděl a slyšel.

Eter 3:1–20
Pán se dotýká kamenů, aby zajistil světlo pro jareditské 
čluny, a ukazuje se bratru Jaredovu
Za co se například vy (nebo jiní mladí lidé) upřímně 
modlíte? Vyberte něco z toho, za co se modlíte, a na-
pište to sem:   
 

Zatímco budete studovat příklad bratra Jaredova v Ete-
rovi 3, zaměřte se na postřehy, které vám nebo někte-
rému příteli mohou pomoci získat pomoc od Pána.

Zamyslete se nad modlitbou, kterou bratr Jaredův 
pronesl k Pánu, aby Pán zajistil světlo pro čluny, a nad 
tím, co mu Pán odpověděl. Projděte si Etera 2:22–3:1. 
Poté přidejte k níže uvedeným obrázkům popisek, 
který vysvětluje, co bratr Jaredův udělal, aby problém 
s nedostatkem světla vyřešil.

  
 

  
 

 1. Do studijního deníku si napište, co vás zaujalo na 
snaze bratra Jaredova vyřešit problém se světlem ve člu-

nech. I když bratr Jaredův vynaložil značné úsilí, zamyslete se nad 
tím, jaký účinek by jeho vytavené kameny měly s ohledem na za-
jištění světla, kdyby nebylo Pánovy pomoci.

Přečtěte si Etera 3:2–5 a poté postupujte takto:

• Najděte nebo si označte části textu, které doklá-
dají, že bratr Jaredův byl pokorný a uvědomoval si 
svou závislost na Bohu. Může být užitečné vědět, 
že slova „povaha naše [je] trvale zlá“ se vztahují na 
náš hříšný stav zde na zemi. Kvůli Pádu Adama jsme 



287

fyzicky odděleni od Boha. Jsme náchylní k hříchu. 
Bez božské pomoci bychom se nikdy nemohli navrá-
tit do Boží přítomnosti.

• Zjistěte, o co bratr Jaredův požádal Pána, aby udělal.
• Najděte nebo si označte, co bratr Jaredův věděl 

o Bohu, když vydával své svědectví.

 2. Do studijního deníku si napište odpovědi na tyto 
otázky:

a) Co je v Eterovi 3:1–5 důkazem toho, že bratr Jaredův měl 
víru, že mu Pán může pomoci jeho problém vyřešit?
b) Jak vám může tento příklad pomoci uvědomovat si svou zá-
vislost na Pánu, když ho žádáte o pomoc?

Přečtěte si následující slova staršího Jeffreyho 
R. Hollanda z Kvora Dvanácti apoštolů, která zdůraz-
ňují víru bratra Jaredova: „Bůh, stejně jako čtenář, do-
zajista pociťuje něco velmi pozoruhodného na dětské 
nevinnosti a horlivosti tohoto muže víry. ,Viz, ó Pane, 
ty to můžeš učiniti.‘ (Eter 3:5.) Snad nikde v písmech 
člověk nevyslovil mocnější větu naplněnou vírou. … 
Ať již se tento prorok cítí jakkoli nejistě ohledně svých 
schopností, nepociťuje žádnou nejistotu ohledně Boží 
moci.“ („Rending the Veil of Unbelief“, v: Nurturing 
Faith through the Book of Mormon: The 24th Annual Sid-
ney B. Sperry Symposium [1995], 12.)

Přečtěte si Etera 3:6 a představte si, jak byste se asi cítili 
v situaci popsané v tomto verši.

Přečtěte si Etera 3:9 a vyhledejte, proč byl Pán ochoten 
dotknout se kamenů a proč byl bratr Jaredův schopen 
vidět prst Páně.

Doplňte následující formulaci zásady na základě 
toho, co jste se dosud dozvěděli v Eterovi 3: Když 
pokorně voláme k Pánu, odpoví nám podle naší 
-------------------- a své vůle.

 3. Do studijního deníku si napište odpovědi na jednu 
z těchto otázek, nebo na obě dvě:

a) Podívejte se na to, co jste napsali na začátku této lekce 
o tom, za co se modlíte vy nebo další mladí lidé. Jak může člo-
věk projevit víru v Pána, když v této situaci usiluje o Jeho pomoc 
a vedení?
b) Jaké životní zkušenosti vás vedly k poznání pravdivosti zá-
sady, že když pokorně voláme k Pánu, odpoví nám podle naší 
víry a své vůle?

Na moment se zamyslete a sami pro sebe posuďte, jak 
moc Pánu důvěřujete. Přečtěte si Etera 3:9–12 a vyhle-
dejte a označte si, co dokládá víru, kterou měl bratr 
Jaredův v Pána.

Projděte si Etera 3:11 a zamyslete se nad tím, zda máte 
dostatečně velkou víru v Pána, abyste učinili závazek, 

že budete věřit tomu, co vám zjeví, ještě předtím, než 
vám to zjeví, a že se tím budete řídit.

Přečtěte si následující slova staršího 
Jeffreyho R. Hollanda a podtrhněte si, co 
musíme dělat, abychom používali víru 
podobně jako bratr Jaredův: „Přípravná 
víra je utvářena minulými zkušenostmi 
– tím, co je nám známé a co poskytuje 

základ pro náboženské přesvědčení. Ale vykupující víra 
se musí často používat ve vztahu k budoucím zkuše-
nostem – k tomu, co je nám neznámé a co poskytuje 
příležitost pro zázraky. … Víra, kterou měl bratr 
Jaredův, předchází zázraku a poznání. Nejprve musel 
věřit, než Bůh promluvil. Nejprve musel jednat, než bylo 
zřejmé, že má schopnost vykonat danou věc. Musel se 
předem zavázat k celé události, než se vůbec naplnila 
její první část. Víra znamená souhlasit bezpodmínečně 
– a předem – s jakýmikoli podmínkami, které Bůh 
může vyžadovat, jak v blízké, tak v daleké budouc-
nosti.“ (Christ and the New Covenant: The Messianic 
Message of the Book of Mormon [1997], 18–19.)

Zamyslete se nad tím, co všechno bratr Jaredův zažil, 
počínaje babylonskou věží. Jaké zážitky mu pomohly 
prohloubit jeho víru v Pána? Jak ho podle vás tyto 
zkušenosti připravily na to, aby v daný okamžik projevil 
„tak nesmírnou [víru]“? (Eter 3:9.)
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 4. Do studijního deníku si napište odpovědi na tyto 
otázky:

a) Co z toho, co jste v životě prožili, prohloubilo vaši víru v Pána?
b) Jak vás tato zkušenost připravila na to, abyste v budoucnu 
projevili ještě větší víru?

Přečtěte si Etera 3:13–20 a vyhledejte požehnání, která 
bratr Jaredův obdržel díky své víře. Co se bratr Jaredův 
díky tomuto pozoruhodnému zážitku dozvěděl o Spa-
siteli? Další důležitá zásada, kterou můžete poznat 
z Etera 3, zní takto: Když budeme používat víru 
v Pána, získáme k Němu bližší vztah. Tuto zásadu 
byste si mohli napsat do písem vedle Etera 3:11–20.

Starší Jeffrey R. Holland se zmínil o Eterovi 3:15–16 
a o možné nejasnosti, která by mohla z tohoto pří-
běhu vyplývat:

„Otázka, která si žádá krátké vysvětlení, vyplývá 
z těchto Pánových slov: ,Nikdy přede mne nepředstou-
pil člověk s tak nesmírnou vírou, jakou máš ty; neboť 
kdyby tomu tak nebylo, nebyl bys mohl viděti prst 
můj.‘ A dále: ,Nikdy jsem se neukázal člověku, kterého 
jsem stvořil, neboť nikdy ve mne člověk nevěřil tak, 
jako ty.‘ [Eter 3:9, 15.]

Potenciální nejasnost v tomto případě vyplývá z po-
znání, že mnozí (a pravděpodobně všichni) význační 
proroci, kteří žili před bratrem Jaredovým, Boha viděli. 
Jak pak vysvětlit tato Pánova slova? …

O této otázce často diskutují autoři Svatých posledních 
dnů a existuje několik možných vysvětlení, přičemž 
každé z nich – ne-li všechna – mohou vrhnout světlo 
na širší rozměr pravdivosti této pasáže. Nicméně bez 
dodatečného zjevení nebo komentáře na toto téma je 
jakákoli domněnka pouze domněnkou, a jako taková je 
nedostačující a neúplná. …

Někteří se domnívají, že Pán měl na mysli, že se nikdy 
předtím člověku nezjevil v takové míře nebo v takovém 
rozsahu. Tato teorie naznačuje, že Bůh se dřívějším 
prorokům neukázal v takové ,plnosti‘, že nikdy předtím 
nebyl závoj odhalen do takové míry, aby poskytl tak 
úplné zjevení Kristovy povahy a bytosti. …

Konečným vysvětlením – a vzhledem k víře bratra Jare-
dova tím nejpřesvědčivějším – je to, že Kristus vlastně 
říkal bratru Jaredovu: ,Nikdy jsem se neukázal člověku 
tímto způsobem, bez projevu své vůle, pouze v důsledku víry 
přihlížejícího. ‘ Proroci jsou zpravidla pozváni do Pánovy 
přítomnosti, On sám je vyzve, aby do Jeho přítomnosti 
vstoupili, a pouze s Jeho svolením. Zdá se, že bratr Ja-
redův naproti tomu pronikl závojem sám – nikoli jako 
nevítaný host, ale technicky vzato možná jako host 
nezvaný. Jehova pravil: ,Nikdy přede mne nepředstou-
pil člověk s tak nesmírnou vírou, jakou máš ty; neboť 
kdyby tomu tak nebylo, nebyl bys mohl viděti prst můj. 

… Nikdy ve mne člověk nevěřil tak, jako ty.‘ Je zřejmé, 
že sám Pán s tímto nevídaným viděním spojoval neví-
danou víru. Pokud by nebylo toto vidění jedinečné již 
samo o sobě, pak zcela jistě neměla obdoby víra a způ-
sob, jakým bratr Jaredův vidění obdržel. Tato víra mohla 
být tak pozoruhodná jedině z pohledu své schopnosti 
dostat proroka, aniž by byl pozván, tam, kam ostatní 
byli schopni vstoupit jedině na základě Boží výzvy.“ 
(Christ and the New Covenant, 20–23.)

Eter 3:21–28
Pán přikazuje bratru Jaredovu, aby zaznamenal to, co viděl, 
a aby svůj záznam zapečetil
Přečtěte si Etera 3:25–26 a zjistěte, co dalšího Pán 
bratru Jaredovu ukázal. Jak je zaznamenáno v Ete-
rovi 3:21–24, 27–28, Pán přikázal bratru Jaredovu, 
aby zapsal to, co mu bylo ukázáno ve vidění, a aby to 
zapečetil. Pán také vysvětlil, že připraví způsob, kterým 
budou zápisy bratra Jaredova v budoucnu přeloženy. 
Jedním ze způsobů, jak bylo toto proroctví naplněno, 
bylo to, že Prorok Joseph Smith přeložil knihu Eterovu 
ze zlatých desek v rámci Knihy Mormonovy a umožnil 
tak všem lidem, aby si záznam Jareditů přečetli.

Přemítejte o tom, jak můžete použít to, čemu jste se 
dnes naučili, a co můžete udělat pro to, abyste projevili 
svou víru v Pána. Když budete používat víru v Ježíše 
Krista, Bůh na vás vylije požehnání, stejně jako to udě-
lal bratru Jaredovu.

 5. Do studijního deníku si pod dnešní látku napište toto:

Prostudoval(a) jsem si Etera 3 a dokončil(a) jsem tuto lekci 
(datum).

Další otázky, myšlenky a postřehy, o které bych se rád(a) 
podělil(a) se svým učitelem:

30. BLOK: 1. DEN

Eter 4–5
Úvod
Pan přikázal Moronimu, aby sepsal vlastní záznam 
o vidění bratra Jaredova a aby ho poté zapečetil. 
Moroni vysvětlil, že tyto zápisy budou zjeveny, až lidé 
budou mít tolik víry jako bratr Jaredův. Kromě toho 
Moroni prorokoval, že o pravdivosti Knihy Mormonovy 
budou v posledních dnech svědčit tři svědci.
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Eter 4:1–7
Moroni zaznamenává a zapečeťuje úplný záznam vidění 
bratra Jaredova
Představte si nějakou věc, která má pro vás nebo pro 
vaši rodinu výjimečnou hodnotu a kterou byste proto 
nenechávali v dosahu malých dětí. Co by se toto dítě 
potřebovalo naučit nebo co by muselo dělat, než byste 
mu tuto věc svěřili?

Podobně i Pán má vzácné pravdy, o které se s námi 
chce podělit, ale čeká, až budeme připraveni je obdržet. 
Při studiu Etera 4 se zaměřte na to, co vám podle Mo-
roniho může pomoci připravit se na to, abyste od Pána 
mohli obdržet větší pravdy a další vedení.

Jak čtete v Eterovi 3, Pán ukázal bratru Jaredovu ve 
vidění všechny obyvatele země – minulé, současné 
i budoucí – a vše, co se týká země. Bratru Jaredovu pak 
bylo přikázáno, aby to, co viděl, napsal a aby svůj zápis 
zapečetil. Přečtěte si Etera 4:4–5 a vyhledejte, jak Mo-
roni popsal to, co bylo bratru Jaredovu ukázáno. Mo-
roni napsal o tom, co bratr Jaredův viděl, a i jemu Pán 
přikázal, aby toto vidění zapečetil, aby mohlo vyjít na 
světlo v Pánově příhodném čase. Toto vidění, o němž 
se mluví v těchto verších, je součástí toho, čemu se 
obvykle říká zapečetěná část Knihy Mormonovy.

Moroni prorokoval ohledně toho, jaké podmínky musí 
být splněny, než bude zjevení dané bratru Jaredovu 
zveřejněno. Tyto podmínky uvedené v Eterovi 4:6–7 
byste si mohli označit.

 1. Abyste mohli přemítat o tom, co znamená „prokazo-
vati víru [v Pána], tak jako bratr Jaredův“ (Eter 4:7), 

znovu si přečtěte Etera 1–3 a do studijního deníku si vypište, jak 
bratr Jaredův projevoval víru a důvěru v Pána. Také si z těchto pří-
kladů vyberte jeden, který na vás udělal největší dojem, popište 
ho a vysvětlete proč.

Tak jako byste dítěti svěřili vzácnou věc jen za určitých 
podmínek, stejně tak Pán předává další pravdy svým 
dětem jen tehdy, pokud projevíme, že jsme duchovně 
připraveni, věříme v drahocenné pravdy, které nám již 
zjevil, a prokazujeme v Něj víru.

Eter 4:8–19
Moroni učí, co musíme udělat, abychom mohli obdržet 
další zjevení
Podívejte se, čím jsou zastíněna okna v místnosti, v níž 
se nacházíte. Zamyslete se nad tím, jak to, čím je okno 
zastíněno, omezuje váš výhled z něj.

Moroni použil symbol závoje, který se podobá závěsu 
nebo jinému zastínění oken, aby učil zásadám týkajícím 
se toho, jak každý z nás může přijímat zjevení. Přečtěte 
si Etera 4:15 a vyhledejte část textu, která obsahuje slovo 

závoj. Všimněte si, že Moroni přirovnal závoj k nevíře. 
V jakém smyslu se nevíra podobá závoji?   
  
 

 Představte si, co by se stalo, kdybyste mohli roztrhnout 
závoj, který vás odděluje od poznání Pána.

Moroni popsal, co nám pomáhá roztrhnout „onen 
závoj nevíry“ a umožňuje nám obdržet další zjevení. 
Nejprve varoval před postojem, který nám brání 
v obdržení dalšího zjevení. Přečtěte si Etera 4:8 
a označte si, kvůli čemu by Pán zjevení zadržel a neu-
kázal by nám „žádné větší věci“.

 2. Do studijního deníku si napište odpovědi na tyto 
otázky:

a) Co podle vás znamená „bojovati proti slovu Páně“? (Eter 4:8.)
b) Uveďte příklady, jak by v dnešní době mohl mladý člověk 
„bojovati proti slovu Páně“.

Moroni použil Pánova vlastní slova, aby popsal, jak 
od Něj můžeme obdržet další zjevení. V Eterovi 4:11, 
13–15 vyhledejte a označte slova, která nás učí, co 
musíme dělat, abychom přivolali Pánovo zjevení, a jak 
bude Pán reagovat, pokud tak budeme činit.

O jakých zásadách ohledně zjevení a toho, jak ho 
přivolávat do svého života, se z těchto veršů dozvídáte? 
Jednu ze zásad, které jste našli v těchto verších, byste si 
mohli napsat do písem vedle Etera 4:11.

Jednou z důležitých zásad, jimž se můžeme z těchto 
Pánových slov naučit, je to, že když prokazujeme vel-
kou víru v Pánovo slovo, Pán nám ve svém vlast-
ním příhodném čase a svým vlastním způsobem 
požehná dalším zjevením.

 3. Do studijního deníku vysvětlete, proč je podle vás 
třeba nejprve projevovat víru ve slovo Boží, které jste již 

obdrželi, než vám Pán může zjevit něco dalšího. Pak se ohodnoťte 
na stupnici 1 až 10 (přičemž 10 znamená „velmi efektivně“) po-
dle toho, jak se vám podle vašeho názoru daří prokazovat víru 
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v Pána tím, že vyhledáváte Jeho slovo a řídíte se jím v těchto jed-
notlivých oblastech:
a) Každodenní modlitba
b) Následování nabádání, která obdržíte skrze Ducha Svatého
c) Podpora a následování vedoucích ve vaší odbočce, sboru, 
okrsku nebo kůlu
d) Studium slova Božího na shromáždění nebo v semináři
e) Osobní studium písem
f) Následování slov proroků a dodržování přikázání

 4. Do studijního deníku popište, jak vám poslušnost vůči 
Bohu v jedné z výše uvedených oblastí umožňuje přijímat 

od Pána další zjevení.
Přemítejte o tom, jak byste tuto zásadu prokazování 
víry ve slovo Páně mohli začlenit do svého úsilí přivolá-
vat další zjevení a vedení od Pána.

Eter 5
Moroni uvádí, že desky uvidí tři svědkové, kteří o nich 
vydají svědectví

Přečtěte si Etera 5:1–3. Co z toho, co Moroni v těchto 
verších napsal, je určeno Proroku Josephu Smithovi – 
tomu, kdo jednou přeloží záznam na deskách? Před-
stavte si, jaké to asi pro Josepha Smitha bylo, když při 
překladu Knihy Mormonovy narazil na tyto verše.

Přečtěte si tento citát od presidenta 
Henryho B. Eyringa z Prvního předsednic-
tva a z jeho vyjádření o svědectví tří 
svědků vyhledejte slova, která vás nejvíce 
zaujmou: „Tito tři svědkové své svědectví 
o Knize Mormonově nikdy nepopřeli. 

Nemohli, protože věděli, že je pravdivé. Přinesli takové 
oběti a čelili takovým těžkostem, jaké většina lidí nikdy 
nepozná. Oliver Cowdery vydal stejné svědectví 
o božském původu Knihy Mormonovy, když umíral. … 
To, že neustále potvrzovali, co viděli a slyšeli při tomto 
podivuhodném zážitku, i během svého dlouhodobého 
odcizení se od Církve a Josepha, jejich svědectví jen 
umocňuje.“ („Trvalé svědectví misie proroka Josepha“, 
Liahona, listopad 2003, 90.)

Co bude podle Etera 5:2–3 Prorok Joseph Smith moci 
s deskami udělat?

 5. Podobně jako tito tři muži, kteří měli výsadu dosvěd-
čit, že zlaté desky skutečně existují, můžete i vy vydávat 

svědectví o pravdivosti Knihy Mormonovy. Do studijního deníku si 
zaznamenejte několik příkladů toho, jak i vy můžete být svědkem 
o Knize Mormonově. Kromě toho si napište, jak by vaše svědectví 
o Knize Mormonově mohlo ovlivnit ostatní lidi.

S modlitbou vyhledávejte příležitosti k tomu, abyste 
se tento týden s někým o svědectví o Knize Mormo-
nově podělili.

 6. Do studijního deníku si pod dnešní látku napište toto:

Prostudoval(a) jsem si Etera 4–5 a dokončil(a) jsem tuto 
lekci (datum).

Další otázky, úvahy a postřehy, o které bych se rád(a) podělil(a) 
se svým učitelem:

30. BLOK: 2. DEN

Eter 6
Úvod
Poté, co se Jaredité podle Pánových příkazů připravili, 
nastoupili do plavidel a důvěřovali Pánu, že je na jejich 
obtížné cestě bezpečně dovede do zaslíbené země. Pán 
vyslal větry, které čluny zmítaly na vlnách, a mnohokrát 
je pohltilo moře, ale tytéž větry je zároveň poháněly 
směrem k zaslíbené zemi. Poté, co se lidé usadili v nové 
zemi, zvolili si navzdory varování bratra Jaredova krále.
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Eter 6:1–12
Pán žene větrem jareditské čluny směrem k zaslíbené zemi
Občas můžeme mít pocit, že je těžké dělat to, co Pán 
žádá, jako například dělit se o evangelium s přáteli, zů-
stat morálně čistí, vybírat si přátele s vysokými měřítky 
a stanovovat si v životě správné priority. Napadají vás 
nějaké další příklady, kdy může být těžké dělat to, co 
od nás Pán žádá?   
  
 

Příběh o cestě Jareditů do zaslíbené země učí zásadám, 
které pro vás mohou být vodítkem, když vám připadá 
obtížné dělat to, co přikazuje Pán. Přečtěte si Etera 2:24–
25 a vyhledejte, kvůli čemu měla být, podle Pánových 
slov, pro Jaredity jejich cesta do zaslíbené země obtížná.

Aby dokázali tyto těžkosti překonat, Pán jim přikázal, 
aby postavili čluny, které budou „těsné jako nádoba“ 
(Eter 2:17), s otvory navrchu i na dně, které by bylo 
možné otevřít a vpustit dovnitř vzduch. Přečtěte si 
Etera 6:1–4 a vyhledejte, jak jinak ještě Pán Jaredity 
připravil na těžkosti spojené s cestou.

Může být užitečné vědět, že poručit se Pánu svému 
Bohu (viz Eter 6:4) znamená, že Jaredité se svěřili Bohu 
do péče a pod Jeho ochranu.

 1. Do studijního deníku si napište odpovědi na tyto 
otázky:

a) Proč mohlo být pro Jaredity obtížné důvěřovat Pánu v této si-
tuaci?
b) Proč podle vás byla pro ně nezbytná jejich příprava i to, aby 
se odevzdali Pánu?

Při četbě Etera 6:5–11 se snažte představit si, jaké to 
muselo být cestovat v jareditském člunu.

 2. Abyste dokázali lépe rozpoznat, jakým zásadám evan-
gelia se můžete naučit z tohoto příběhu, napište si do stu-

dijního deníku odpovědi na tyto otázky:
a) Jak Jaredité během své obtížné cesty projevili, že Pánu důvěřují? 
(Viz Eter 6:7, 9.)
b) Jak jim Bůh během jejich putování žehnal?

Poté, co Jaredité strávili na moři téměř rok, jejich cesta 
dospěla ke konci. Přečtěte si Etera 6:12 a vyhledejte, jak 
se cítili, když dorazili do zaslíbené země. Shrňte, čemu 
jste se dosud v této lekci naučili, tím, že dokončíte tuto 
zásadu: Když Pánu důvěřujeme a činíme Jeho vůli, 
Pán   
 .

Tuto zásadu můžete dokončit například slovy „řídí 
směr našeho života“. Abyste lépe porozuměli této 
zásadě, připomeňte si situace ze seznamu na začátku 

lekce, při nichž můžeme mít pocit, že je pro nás těžké 
udělat to, co Pán požaduje. Pán i nás, podobně jako 
Jaredity, připravuje na to, abychom překonali překážky, 
kterým budeme v životě čelit, pokud se modlíme, ná-
sledujeme proroka a dodržujeme přikázání.

 3. Do studijního deníku si napište, jak by někdo mohl pro-
jevit důvěru v Pána. Co máme na základě příkladu Jareditů 

dělat, když se setkáme s nějakým obtížným přikázáním od Pána?
 4. Zamyslete se nad touto zásadou: Pokud Pánu důvě-
řujeme, mohou nám protivenství a těžkosti pomáhat 

v pokroku a v dosažení slíbených požehnání. (Tuto zásadu 
byste si mohli napsat do písem vedle Etera 6:5–10.) Do studij-
ního deníku si napište odpovědi na tyto otázky:
a) Jak vám podle vašeho názoru věrné vytrvání během těžkostí 
v životě pomohlo nebo pomáhá dosáhnout pokroku a získat po-
žehnání?
b) Jak byste mohli Pánovi více důvěřovat a více se řídit Jeho po-
kyny v obtížných situacích, kterým můžete čelit?

Eter 6:13–18
Jaredité učí své děti, aby kráčely pokorně před Pánem
Představte si, že jste podobně jako Jaredité právě 
přepluli oceán a dorazili jste do země, která je pro vás 
naprosto nová. Přečtěte si Etera 6:13–18 a zamyslete se 
nad těmito otázkami: Co by mohlo například znamenat 
kráčet pokorně před Pánem? Jak vás rodiče a ostatní 
povzbuzují k tomu, abyste kráčeli pokorně před Pánem? 
Jak podle vás souvisí snaha pokorně kráčet před Pánem 
s tím, že jsme poučováni z výsosti? Kdy jste pociťovali, 
že jste „poučováni z výsosti“? (Eter 6:17.)

 5. Do studijního deníku si pod dnešní látku napište toto:

Prostudoval(a) jsem si Etera 6 a dokončil(a) jsem tuto lekci 
(datum).

Další otázky, úvahy a postřehy, o které bych se rád(a) podělil(a) 
se svým učitelem:

30. BLOK: 3. DEN

Eter 7–11
Úvod
I když bratr Jaredův prorokoval, že nastolení jaredit-
ského krále povede k zajetí, jeho slova se nenaplnila 
okamžitě. První jareditský král Oria vládl ve spravedli-
vosti. O dvě generace později se však králem stal muž 
jménem Jared, který svého postavení dosáhl tím, že 
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vytvořil tajné spolčení. Jaredité během vlád svých králů 
prošli několika cykly, kdy prorokům naslouchali a žili 
spravedlivě a kdy proroky odmítali a žili zlovolně.

Eter 7
Korihor se zmocní království na úkor svého otce, jeho bratr 
Šul ho znovu získá a proroci odsuzují zlovolnost lidu
Jak se podle vás cítí člověk, který žije v zajetí? Cítili 
jste se někdy podobně omezeni kvůli některým svým 
nesprávným rozhodnutím? Při studiu Etera 7–11 se 
zaměřte na postřehy týkající se toho, jak je možné 
vyhnout se fyzickému a duchovnímu zajetí.

Když Jared a jeho bratr zestárli, Jaredité vyjádřili přání 
mít krále. Bratr Jaredův je varoval, že když budou mít 
krále, povede to k zajetí. (Viz Eter 6:19–23.) Proroci 
vždy varují před jednáním, které nás vede k fyzickému 
nebo duchovnímu zajetí.

 1. Do studijního deníku si napište jeden nebo dva příklady 
jednání, před nímž nás varují novodobí proroci, a jak by toto 

jednání mohlo vést k fyzickému nebo duchovnímu zajetí.

Navzdory varování bratra Jaredova se lid rozhodl krále 
mít. Přečtěte si Etera 7:1–2 a zjistěte, zda se proroctví 
bratra Jaredova naplnilo za dnů Oriy, jenž byl Jaredo-
vým synem. Představte si, co byste řekli někomu, kdo 
žil za krále Oriy a nevěřil, že proroctví bratra Jaredova 
se naplní.

Proroctví bratra Jaredova se naplnilo během dvou 
generací. Přečtěte si Etera 7:3–7 a zjistěte, jak Kib 
a jeho lid žili v zajetí za vlády Korihora, jenž se kvůli 

sobeckému přání být králem vzbouřil proti svému otci. 
Toto zajetí bylo důsledkem sobeckosti a vzpoury.

 2. Do studijního deníku si napište, co byste v dnešní době 
řekli lidem, kteří se neřídí radami proroků, ale ani nemají 

pocit, že jsou duchovně v zajetí. (Do odpovědi byste mohli zahr-
nout myšlenku, že ti, kteří upadnou do duchovního zajetí, si to 
často uvědomí až jako poslední. Uveďte nějakou situaci z dnešní 
doby, která by mohla někoho uvést do duchovního zajetí.)

Tato část jareditské historie dokládá zásadu, že 
odmítnutí slov proroků vede k zajetí. Zamyslete 
se nad případy, kdy jste možná zažili duchovní zajetí 
kvůli své neposlušnosti některých přikázání nebo 
prorockých rad.

Korihorova vzpoura proti jeho otci Kibovi se stala 
příčinou dlouhodobých bojů a války. Kibovi se ve stáří 
narodil ještě jeden syn – Šul. Když Šul dospěl, rozhodl 
se proti svému vzpurnému bratru Korihorovi bojovat.

 3. Představte si, že máte za úkol napsat reportáž o Šu-
lově příběhu. Přečtěte si Etera 7:8–13 a do studijního de-

níku si několika větami napište, co byste ve své zprávě o Šulově 
životě zdůraznili.

Za vlády Šula přišlo mezi lidi mnoho proroků, kteří 
je varovali před jejich zlovolností. Přečtěte si Etera 
7:23–25 a vyhledejte, o čem proroci prorokovali a jak 
na to lidé reagovali. Jak reagoval Šul? Jak skutečnost, 
že Šul chránil proroky, požehnala jeho lidu?

Přečtěte si Etera 7:26–27 a vyhledejte, co se stalo, když 
lidé uposlechli slov proroků. Šul „pamatoval na veliké 
věci, které Pán učinil pro jeho otce“. (Eter 7:27.) Když 
pamatujete na to, co velkého pro vás Pán učinil, je 
pravděpodobnější, že za Něj budete vděčni a budete  
žít spravedlivě.

Tyto události svědčí o jedné důležité zásadě: Když 
činíme pokání ze svých nepravostí, začne se nám 
dařit. Slovo dařit se znamená „doufat“ a také „mít 
úspěch“ a „často je užíváno ve smyslu materiálního 
úspěchu, [ale] nemusí nutně znamenat hojnost čas-
ného majetku - a ani relativně pohodlný, bezproblé-
mový život. …

Opravdu spravedlivým lidem se skutečně daří v tom 
smyslu, že mají důvěru, která proměňuje víru v jednání 
a vytváří z méně příhodných podmínek podmínky 
příznivé. Tito lidé nečekají, zda jim Pán dá nějaké od-
měny nebo jim je odepře, ale namísto toho Ho žádají 
o vedení ohledně toho, co pro ně bude nejpřínosnější 
jak časně, tak duchovně. Takové vedení může vést ke 
změně zaměstnání, k přestěhování se na jiné místo, 
k získání vzdělání či osvojení si dovedností nebo k při-
jetí stavu věcí, tak jak jsou, ale zároveň k úsilí v rámci 
svých možností a k následování pokynů Ducha i jinými 
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způsoby.“ (Alan Webster, „I Have a Question“, Ensign, 
Apr. 1990, 52–53.)

 4. Do studijního deníku si napište odpovědi na tyto 
otázky:

a) Jak jste byli požehnáni tím, že jste byli poslušni slov proroků?
b) Co konkrétního můžete dělat, abyste lépe dbali slov proroků 
a získali nárok na Pánova požehnání?

Eter 8:1–9:12
Prostřednictvím tajných spolčení se jareditským králem stal 
Jared a poté Akiš
Pročtěte si tento seznam: hudba, kterou posloucháte; 
myšlenky, kterými se zabýváte; vaše chování ve škole; 
filmy, které sledujete; vaše chování na schůzkách; 
co děláte s přáteli; co děláte, když jste sami. Proč by 
někdo, kdo dělá něco zlovolného, chtěl před svými přá-
teli, rodiči nebo vedoucími skrývat, jak se chová v jedné 
nebo ve více těchto oblastech? Proč je nebezpečné 
zabývat se nespravedlivými tajnými činnostmi?

Podle Etera 8 se poté, co zemřel Šul, stal králem Omer, 
ale Omerův syn Jared se „vzbouřil proti svému otci“ 
(Eter 8:2) a „ulpěl srdcem svým na království a na slávě 
světa“ (Eter 8:7). Jaredova dcera vymyslela se svým ot-
cem plán, jak království pro otce získat. Byla to krásná 
žena, která zatančila před mužem jménem Akiš, a ten 
pak zatoužil po tom, aby si ji mohl vzít za manželku. 
Jared však Akišovi řekl, že se s jeho dcerou smí oženit 
jen tehdy, když mu přinese hlavu jeho otce, krále. (Viz 
Eter 8:12.) Akiš vytvořil se svými přáteli tajné spolčení, 
jehož cílem bylo zabít krále Omera. Tajné spolčení 
vznikne, když se dva lidé nebo více zaváží přísahou, že 
budou tajit své nespravedlivé skutky, aby se tak vyhnuli 
následkům svých činů.

Přečtěte si Etera 8:15–18 a vyhledejte slova, která po-
pisují některé z motivů a metod těch, kteří vstupují do 
tajných spolčení.

 5. Do studijního deníku si napište odpověď na jednu 
nebo více těchto otázek:

a) Proč se někteří lidé zapojují do tajných spolčení?
b) Proč je podle vás duchovně zničující domnívat se, že můžeme 
páchat „všelikou zlovolnost“ (Eter 8:16) nebo „všechny věci“, 
které si přejeme (Eter 8:17), aniž bychom za to byli ochotni nést 
následky?
c) Která slova z Etera 8:18 vyjadřují, jak Pán na tajná spolčení 
nahlíží? Proč jsou podle vás tato spolčení považována za „ze 
všeho … nejzlovolnější“?

Přečtěte si Etera 8:20–22, 25 a Etera 9:5–6, 11–12 
a vyhledejte, jaké následky má snaha podporovat tajná 
spolčení. Shrňte, čemu jste se naučili:   

  
 

Jedna z pravd, kterou jste možná v těchto verších 
rozpoznali, zní takto: Podporování tajných spolčení 
vede ke zkáze jednotlivců i společností.

Moroni přerušil psaní své zprávy o jareditských válkách 
a obrací se na nás. Přečtěte si Etera 8:23–24, 26 a vy-
hledejte, jak Moroni povzbudil lidi v dnešní době, aby 
pamatovali na jeho varování před tajnými spolčeními.

Zamyslete se nad odpověďmi na tyto otázky: Proč se 
podle vašeho názoru nachází národ, společnost nebo 
jiná skupina lidí ve strašlivém stavu (viz Eter 8:24), když 
mezi nimi působí tajné spolčení? Jak utajení dává těmto 
spolčením moc? Jak může poznání pravdy o tajných 
spolčeních pomoci lidem vypořádat se s tímto zlem?

 6. Znovu si projděte seznam činností, který je uveden na 
začátku této části lekce. I když by vaše nespravedlivá roz-

hodnutí v těchto oblastech života nemusela být nutně považo-
vána za tajné spolčení, napište si do studijního deníku, proč je 
nebezpečné zabývat se činnostmi, u kterých má člověk pocit, že 
je nutné udržovat je před druhými v tajnosti.

Eter 9:13–11:23
Jeden král následuje za druhým – někteří jsou spravedliví, 
jiní zlovolní
Jak je zaznamenáno v Eterovi 9–11, Jareditům vládlo 
mnoho králů, někteří ve spravedlivosti a jiní ve zlovol-
nosti. Přečtěte si Etera 9:26–35 (za vlády Heta) a Etera 
11:1–8 (za vlády Koma a Šibloma) a vyhledejte důkazy 
o pravdivosti zásady probírané již dříve v této lekci, že 
odmítání slov proroků vede k zajetí.

Připomeňte si své úvahy ohledně toho, jak můžete lépe 
dbát na slova proroků. V následujících dnech na tomto 
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cíli pracujte a vyhledávejte příležitosti podělit se o svě-
dectví, jak je důležité být poslušen slov proroků.

 7. Do studijního deníku si pod dnešní látku napište toto:

Prostudoval(a) jsem si Etera 7–11 a dokončil(a) jsem tuto 
lekci (datum).

Další otázky, úvahy a postřehy, o které bych se rád(a) podělil(a) 
se svým učitelem:

30. BLOK, 4. DEN

Eter 12
Úvod
Moroni, poté, co vylíčil mnoho let historie Jareditů, 
začal psát o působení proroka Etera. Pak svůj histo-
rický zápis přerušil a zaznamenal některá požehnání, 
kterých se dostává těm, kdo uplatňují víru v Ježíše 
Krista. Rovněž vyjádřil své starosti. Obával se, že ti, 
kteří budou Knihu Mormonovu číst v posledních 
dnech, ji nepřijmou kvůli slabosti v psaní jeho sa-
mého i dalších pisatelů. Pán Moronimu slíbil, že posílí 
slabosti všech těch, kteří se před Ním pokoří a budou 
mít víru.

Eter 12:1–4
Eter káže Jareditům o pokání
Proč je důležité, aby měla loďka kotvu? S jakými nebez-
pečími nebo obtížemi by se mohla loďka setkat, kdyby 
kotvu neměla? Loďku na obrázku si označte slovy Můj 
život. Zamyslete se nad těmito otázkami:

• Pokud loďka představuje váš život, k čemu by se daly 
přirovnat vlny?

• Pokud přirovnáme vlny k potížím a zlovolnosti, jak 
by mohl vypadat něčí život, kdyby postrádal kotvu? 
(Viz Mormon 5:18.)

• Co vám Pán dal, aby vám pomohl udržet se bezpečně 
na daném místě podobně jako kotva?

Když budete studovat Etera 12, zjistěte, co musíte dě-
lat, abyste byli jako loďka s kotvou – stabilní a pevně 
na svém místě navzdory vlnám a tlakům, kterým 
čelíte. V úvodu Etera 12 představuje Moroni proroka 
Etera, který žil v době, kdy lidé zavrhli proroky a žili 
ve zlovolnosti. Přečtěte si Etera 12:1–3 a najděte něco, 
co vás zaujalo na tom, jak se Eter v této obtížné situ-
aci zachoval.

Zatímco Eter chodil mezi lidmi a nabádal je k po-
kání, učil, v co může člověk, který věří v Boha, doufat 
navzdory tomu, že je obklopen těžkostmi a zlovolností. 
Přečtěte si Etera 12:4 a označte si, co je naděje. (Během 
čtení by mohlo být užitečné vědět, že mít „místo na 
pravici Boží“ znamená vrátit se do Boží přítomnosti 
a získat věčný život.)

 1. Do studijního deníku si napište odpovědi na tyto 
otázky:

a) Jak se podle vás doufat „s jistotou“ liší od toho, kdy si pouze 
něco přejeme?
b) Jak nám víra v Ježíše Krista umožňuje doufat „s jistotou“ 
v místo na pravici Boží?
c) Která slovní spojení v Eterovi 12:4 popisují činy někoho, kdo 
má naději a víru v Ježíše Krista?

Na obrázek loďky ze začátku této lekce připište ke 
kotvě slova víra a naděje.

Eter 12:4 učí zásadě, že když budeme mít naději 
a víru v Ježíše Krista, obdržíme sílu být stálí a bu-
deme oplývat dobrými skutky.

Přemítejte o situacích, ve kterých pro vás může být 
těžké být stálými (neochvějnými) a oplývat dobrými 
skutky. Abyste v těchto situacích i v životě nalezli po-
moc, zaměřte se během dalšího studia Etera 12 na to, 
jak můžete prohlubovat svou víru v Pána Ježíše Krista.

Eter 12:5–22
Moroni vypráví o zázracích a mocných dílech, k nimž došlo 
skrze víru

 2. Do studijního deníku dokončete tuto větu tak, že ji 
doplníte některou pravdou evangelia, o níž chcete získat 

duchovní svědectví. Chtěl(a) bych získat duchovní svědectví o …

Někteří lidé se domnívají, že musí nejprve vidět důkaz 
nějaké pravdy a mít ji ověřenu, než podle ní začnou žít. 
O takovém přístupu Moroni hovořil v Eterovi 12:5–6. 
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Přečtěte si tyto verše a označte si ty části jeho rady, které 
vás upoutaly. (Eter 12:6 je verš z mistrovství v písmu.)

Co podle Etera 12:6 musíme mít předtím, než se nám 
dostane svědectví od Pána? Co vás napadá, když pře-
mýšlíte o „zkoušce své víry“?

Někteří lidé se mylně domnívají, že 
zkouška víry se vždy týká nějaké těžkosti. 
Starší Richard G. Scott z Kvora Dvanácti 
apoštolů vysvětlil, co znamená zkouška 
víry, takto: „Můžete se naučit používat 
víru efektivněji, budete-li uplatňovat 

následující zásadu, které učil Moroni: ‚… Neobdržíte 
žádné svědectví, teprve až po zkoušce své víry.‘ [Eter 
12:6; kurzíva přidána.] Proto pokaždé, když vyzkoušíte 
svou víru, to znamená, když ve způsobilosti poslech-
nete nabádání, obdržíte potvrzující důkaz Ducha. Tyto 
pocity utvrdí vaši víru. Budete-li opakovat tento postup, 
vaše víra zesílí.“ („Posilující moc víry v dobách nejistoty 
a zkoušek“, Liahona, květen 2003, 76.)

Přečtěte si níže uvedené verše z písem a vyhledejte 
požehnání, která lidé obdrželi poté, co uplatnili víru:

• Eter 12:11. O jaké požehnání se jednalo?   
 

• Eter 12:12–13. Jaké požehnání obdržel Alma a  
Amulek?   
 

• Eter 12:19–22, 30–31. Jaká požehnání skrze víru 
obdržel bratr Jaredův?   
  
 

Mohlo by být užitečné si povšimnout užití slova dokud 
v Eterovi 12:7, 12, 17, a 18.

 3. Na základě toho, co jste nastudovali v Eterovi 12, si 
do studijního deníku vlastními slovy napište, co podle vás 

Moroni učil o získávání duchovních svědectví od Pána.

Jedna ze zásad, jimž Moroni učil, zní takto: Toužíme-li 
po svědectví, musíme nejprve použít víru v Ježíše 
Krista.

 4. Přečtěte si níže uvedené situace a pak si ke dvěma 
nebo více z nich do studijního deníku napište, jak by 

mohla ona osoba prokázat víru v Pána:
a) Mladá žena chce získat svědectví o pravdivosti Knihy Mor-
monovy.
b) Mladý muž pociťuje silnou touhu pomoci svým blízkým při-
jmout evangelium.
c) Mladá žena prosí Pána, aby požehnal jejímu nemocnému otci.

 5. Napište si do studijního deníku něco o okamžiku, kdy 
jste vy nebo někdo, koho znáte, obdrželi svědectví nebo 

jste byli svědky zázraku poté, co jste projevili víru.

Připomeňte si zásadu nebo nauku, o níž byste si přáli 
získat duchovní svědectví (viz 2. úkol této lekce). Co 
můžete udělat, abyste prokázali víru předtím, než ob-
držíte svědectví?

Mistrovství v písmu – Eter 12:6
 6. Abyste se Etera 12:6 snáze naučili nazpaměť, několi-
krát si verš přečtěte a pak si do studijního deníku napište 

co největší jeho část, kterou se vám podařilo zapamatovat. Poté 
porovnejte to, co jste napsali, s tímto veršem. Přečtěte si verš 
znovu a napište si ho do studijního deníku podruhé.

Eter 12:23–41
Moroni vyjadřuje obavu ohledně toho, jak Knihu 
Mormonovu přijmou pohané
Jak je zaznamenáno v Eterovi 12:23–41, Moroni vy-
jádřil své obavy, že ti, kteří obdrží Knihu Mormonovu 
v posledních dnech, ji nepřijmou kvůli slabosti v psaní 
jeho samého i dalších pisatelů. Když budete číst Pá-
novu odpověď na Moroniovy obavy v Eterovi 12:26–27, 
všimněte si, jak Pán říká, že se slabé věci mohou stát 
silnými. (Eter 12:27 je verš z mistrovství v písmu.)

V písmech se někdy dá zásada evangelia rozeznat díky 
tomu, že jsou v ní použita slova jestliže a pak. Slovo 
jestliže určuje, co musíme dělat, a slovo pak objasňuje, 
co se stane v důsledku našich činů. Přečtěte si Etera 
12:27, najděte zásadu vyjádřenou pomocí jestliže–pak 
a napište ji níže.

Jestliže my   
 , 
pak Pán   
 .

Tyto verše budete tento týden probírat více do hloubky 
během lekce se svým učitelem. Také si něco více 
přečtete a zjistíte o Moroniově rozpravě o víře, naději 
a pravé lásce, která se nachází v Eterovi 12:28–41.

Mistrovství v písmu – Eter 12:27
Abyste si lépe zapamatovali myšlenky z Etera 12:27, 
přepište si na kus papíru toto: A jestliže … přijdou … 
ukáži … slabost. Dávám … slabost, … pokorní; … milost 
… pro všechny, … pokoří; … pokoří-li … víru … slabé 
… silnými.

Znovu si přečtěte Etera 12:27 a všímejte si přitom 
těchto slov. Zopakujte co největší část tohoto verše, 
přičemž se dívejte jen na slova na papíru. Tento kus 
papíru si dejte někam, kde si ho později během dneška 
nebo zítřka všimnete (například do kapsy nebo do 
písem). Zopakujte si Etera 12:27 vždy, když tento papír 
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uvidíte, a dělejte to tak dlouho, dokud se verš nenau-
číte nazpaměť.

 7. Do studijního deníku si pod dnešní látku napište toto:

Prostudoval(a) jsem si Etera 12 a dokončil(a) jsem tuto 
lekci (datum).

Další otázky, úvahy a postřehy, o které bych se rád(a) podělil(a) 
se svým učitelem:

31. BLOK: 1. DEN

Eter 13–15
Úvod
Prorok Eter prorokoval o Novém Jeruzalémě. Rovněž 
varoval Koriantumra, jareditského krále, že jeho lid 
bude kvůli zlovolnosti zničen, a nabádal ho, aby on i 
lidé v jeho domácnosti činili pokání. Když Koriantumr 
a jeho lid odmítli činit pokání, válka a zlovolnost se po 
mnoho let stupňovaly, dokud nebyl celý národ Jareditů 
zničen. Přežili pouze Eter a Koriantumr a byli svědky 
naplnění Eterova proroctví.

Eter 13:1–12
Moroni zaznamenává Eterova proroctví o Novém 
Jeruzalémě a o starém Jeruzalémě
Pomyslete na některá dnešní města, která mají ještě 
druhá jména založená na nějakém svém významném 
rysu. Například francouzské Paříži se rovněž říká Město 
světla. Na úvod se podívejte, zda dokážete správně 
spojit níže uvedená města s jejich druhými jmény (od-
povědi jsou uvedeny na konci lekce).

Káhira, Egypt Větrné město

Manila, Filipíny Město tisíce minaretů

Chicago, USA Věčné město

Mexico City, Mexiko Perla orientu

Řím, Itálie Město paláců

Tato lekce poutá pozornost ke dvěma význam-
ným městům v posledních dnech: 1) k Jeruzalému 
a 2) k Novému Jeruzalému. V posledních dnech se tato 
dvě města stanou známými díky své spravedlivosti. 
Eter Jaredity učil, že země, v níž žijí, bude místem, kde 
v budoucnosti bude stát město zvané Nový Jeruzalém.

Přečtěte si Etera 13:2–8. Pán zjevil proroku Josephu 
Smithovi, že Nový Jeruzalém, o němž se hovoří v Eterovi 
13:6, bude vystavěn v kraji Jackson ve státě Missouri 
ve Spojených státech. (Viz NaS 57:1–4; 84:1–4.) Co 
Eter řekl o těchto městech v Eterovi 13:3, 5? Přemítejte 
o tom, jaké by to bylo, v takovém městě žít. Prostudujte 
si Etera 13:10–11, abyste zjistili, čím bude muset člověk 
projít, aby mohl žít v těchto svatých městech – v Novém 
Jeruzalémě nebo v Jeruzalémě starém (který bude svatý 
poté, co bude znovu zbudován Pánu; viz Eter 13:5).

Dalším jménem Nového Jeruzaléma je Sion. (Viz 
Mojžíš 7:62; Články víry 1:10.) Třebaže v Jeruzalémě 
ani v Novém Jeruzalémě možná žít nebudeme, mohou 
všichni členové Církve usilovat o založení Sionu. Na 
život na svatých místech, včetně celestiálního království 
Božího, se můžeme připravovat tím, že se očišťujeme 
prostřednictvím Usmíření Ježíše Krista.

Eter 13:13–15:34
Jaredité odmítají Etera a nepolevují ve zlovolnosti a válce, 
až jsou nakonec zničeni
Přečtěte si Etera 13:13–19 a zjistěte, jaké podmínky 
panovaly v jareditské společnosti za dnů Etera. Pro-
studujte si Etera 13:20–22, najděte Eterovo poselství 
určené Koriantumrovi a zjistěte, jak na něj Koriantumr 
a jeho lid zareagovali.

 1. Do studijního deníku si napište odpovědi na tyto 
otázky:

a) Jak podle vašich zkušeností lidé v dnešní době zatvrzují srdce 
a odmítají Pánovy služebníky?
b) Co budete dělat, abyste zůstávali silní ve víře a dbali slov 
proroků?

Jak je zaznamenáno v Eterovi 13:23–14:20, Koriantumr 
bojoval v bitvách s několika muži, kteří se ho pokoušeli 
připravit o království, včetně Šareda, Gileada a Liba. 
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Nakonec celý národ Jareditů zachvátila válka. Posled-
ním nepřítelem Koriantumra byl muž, který se jmeno-
val Šiz. Rozsah zkázy, kterou tyto války mezi Jaredity 
způsobily, je podrobně popsán v Eterovi 14:21–25 
a v Eterovi 15:1–2.

Přečtěte si Etera 15:3–6 a zjistěte, o co se Koriantumr 
pokusil, aby ušetřil zbývající lidi před zkázou. Zamys-
lete se nad tím, proč Šiz Koriantumrův návrh nepřijal 
a proč se lidé v obou armádách odmítli vzdát. (Viz také 
Eter 14:24.)

Přečtěte si Etera 15:12–17 a vyhledejte podrobnosti 
popisující situaci Jareditů. Co bylo podle vás na jejich 
stavu obzvláště tragické nebo smutné? Pamatujte na to, 
že Eter strávil mnoho let snahou varovat lid, že musí 
činit pokání. (Viz Eter 12:2–3; 13:20.) Přečtěte si Etera 
15:18–19 a zjistěte, jaké následky vyplývají z odmítání 
Pánových varování, že je zapotřebí činit pokání. Na zá-
kladě toho, co jste se četli, doplňte tento výrok: Jestliže 
odmítneme Pánova upozornění, že máme činit pokání, 
pak   
  
 .

Na výše vynechané místo jste možná doplnili zásadu 
v podobném znění: Pokud odmítáme Pánova upo-
zornění, že máme činit pokání, pak se Jeho Duch 
vzdaluje a Satan získává moc nad naším srdcem.

 2. Využijte Etera 15:19 a zásadu, jíž jsme se z něj naučili, 
k tomu, abyste u jednoho nebo více zdůvodnění, která 

dnes může někdo pro své odmítání činit pokání uvádět, vysvětlili, 
proč nejsou správná:
a) Vím, že filmy, na které se dívám, nejsou v souladu s měřítky 
Církve, ale nezdá se, že by na mě měly nějaký vliv.
b) Na popíjení alkoholu s přáteli není nic tak špatného. Jen se 
bavíme.
c) Je to jen trocha pornografie. Není to totéž jako jít a dopouš-
tět se nemravnosti. A navíc s tím mohu přestat, kdykoli se mi za-
chce.
d) Nemusím činit pokání zrovna teď. Může to počkat, dokud ne-
budu mít před misií nebo před sňatkem v chrámu.

Eter 15:20–32 vypráví o tom, jak obě jareditské armády 
proti sobě bojovaly až do okamžiku, kdy zůstali naživu 
jen jejich vůdci, Koriantumr a Šiz. Koriantumr pak 
Šize zabil.

Dějiny Jareditů nám poskytují jasný příklad toho, co 
se stane s národem, který kolektivně odmítá opako-
vanou Boží snahu přesvědčit tento národ k tomu, aby 
činil pokání. I když v důsledku toho, že odmítneme 
činit pokání, možná nebudeme čelit okamžité fyzické 
zkáze, zažijeme pocity viny, pokud odmítneme Pánovo 
varování, že máme činit pokání.

Zamyslete se nad těmito slovy staršího 
Neila L. Andersena z Kvora Dvanácti 
apoštolů: „Svědčím o tom, že Spasitel 
nám může odpustit naše hříchy, a touží 
po tom. Kromě několika těch, kteří si zvolí 
zatracení po poznání plnosti, neexistuje 

hřích, který nemůže být odpuštěn. Pro každého z nás je 
úžasnou výsadou, že se můžeme odvrátit od hříchů 
a přijít ke Kristu. Božské odpuštění je jedním z nejslad-
šího ovoce evangelia, jež odstraňuje vinu a bolest ze 
srdce a nahrazuje ji radostí a klidem svědomí.“ („Čiňte 
pokání … abych vás mohl uzdraviti“, Liahona, listopad 
2009, 40–41.)

Zamyslete se nad tím, co možná děláte a co by mohlo 
být ve vašem životě na překážku působení Ducha Sva-
tého. Zvažte, jak byste mohli čerpat z moci Usmíření Je-
žíše Krista, abyste mohli provést nezbytné změny, které 
vám pomohou získat Ducha a odolávat moci Satana.

Z Etera 13–15 se dozvídáme, že hněv a pomstychti-
vost nás vedou k rozhodnutím, jimiž ubližujeme 
sobě i druhým. Přečtěte si nebo si znovu projděte níže 
uvedené verše a označte si slova nebo slovní spojení, 
která této pravdě učí: Eter 13:27; 14:24; 15:6, 22, 28.

Přemítejte o tom, jaké následky může mít nekontrolo-
vaný hněv na rodinu nebo na jiné vztahy. Přemýšlejte 
o nějaké životní situaci, kdy byste mohli mít zapotřebí 
oprostit se od pocitů hněvu nebo pomstychtivosti.

Při čtení následujících slov staršího Davida E. Soren-
sena, emeritního člena Sedmdesáti, si povšimněte 
toho, jak můžete překonat pocity hněvu či touhu po 
pomstě. „Když někdo raní nás nebo ty, na kterých nám 
záleží, může se tato bolest stát téměř nepřekonatel-
nou. Může se zdát, že ta bolest nebo nespravedlnost 
je tou nejdůležitější věcí na světě a že my nemáme 
jinou možnost než hledat odplatu. Ale Kristus, Kníže 
pokoje, nás učí lepší cestě. Může být velmi těžké od-
pustit někomu, kdo nám ublížil, ale když to uděláme, 
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otevřeme sami sebe lepší budoucnosti. Špatné skutky 
někoho jiného nám už nadále neurčují směr. Když 
odpustíme druhým, poskytne nám to svobodu vybrat 
si, jak budeme žít vlastní život. Odpuštění způsobí, že 
problémy minulosti již nadále neurčují náš osud, a my 
se můžeme zaměřit na budoucnost s Božskou láskou 
v srdci.“ („Odpuštění změní hořkost v lásku“, Liahona, 
květen 2003, 12.)

 3. Do studijního deníku si napište odpověď na tuto 
otázku: Kdy jste vy nebo někdo, koho znáte, zažili pocit 

uzdravení a osvobození poté, co jste se rozhodli odpustit?

Pokud se obrátíte k Ježíši Kristu a přijmete skrze Jeho 
Usmíření moc odpuštění a útěchy, dokážete překo-
nat veškeré pocity hněvu a veškerou pomstychtivost. 
Nezapomínejte se obracet v modlitbě na Pána s žádostí 
o pomoc, kterou možná v takových situacích budete 
potřebovat.

 4. Do studijního deníku si pod dnešní látku napište toto:

Prostudoval(a) jsem si Etera 13–15 a dokončil(a) jsem tuto 
lekci (datum).

Další otázky, úvahy a postřehy, o které bych se rád(a) podělil(a) 
se svým učitelem:
Odpovědi ke kvízu z úvodu lekce: Káhira, Egypt 
(Město tisíce minaretů); Manila, Filipíny (Perla 
Orientu); Chicago, USA (Větrné město); Mexico City, 
Mexiko (Město paláců); Řím, Itálie (Věčné město).
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ÚVOD KE KNIZE  

Moroniově
Proč studovat tuto knihu?
Během studia knihy Moroniovy budete moci čerpat 
sílu z Moroniova mocného příkladu a svědectví. Navíc 
se z učení Moroniho a jeho otce Mormona dozvíte 
o základních obřadech a praktikách Církve Ježíše 
Krista, o důležitosti konání spravedlivých skutků 
s opravdovým záměrem, o způsobu, jak rozeznávat 
mezi dobrem a zlem, a o vztahu mezi vírou, nadějí 
a pravou láskou. Rovněž si přečtete Moroniovo 
nabádání, abyste se modlili, a sami pro sebe tak mohli 
zjistit, že je Kniha Mormonova pravdivá, a abyste 
„[přišli] ke Kristu a [byli] v něm zdokonalováni“. 
(Moroni 10:32.)

Kdo napsal tuto knihu?
Tuto knihu napsal Moroni – obsahuje jeho slova, slova 
Ježíše Krista určená Jeho dvanácti učedníkům (viz 
Moroni 2) a slova jeho otce Mormona (viz Moroni 
7–9). Než byli Nefité zničeni, sloužil Moroni mezi 
nimi jako vojenský i církevní vedoucí. (Viz Mormon 
6:12; Moroni 8:1.) Moroni, podobně jako ostatní 
hlavní pisatelé a sestavovatelé Knihy Mormonovy, byl 
svědkem Spasitele. Svědčil: „Viděl [jsem] Ježíše a [On] 
se mnou mluvil tváří v tvář.“ (Eter 12:39.) Moroni byl 
věrný svému svědectví a zdůrazňoval svou odhodlanost 
nechat se raději zabít, než aby zapřel Krista. (Viz 
Moroni 1:1–3.)

V roce 1823, přibližně 1 400 let poté, co Moroni 
dokončil záznam Knihy Mormonovy, se zjevil Proroku 
Josephu Smithovi jako vzkříšená bytost a sdělil mu, že 
onen záznam je uložen v kopci poblíž domu Josepha 
Smitha. V té době a během několika následujících let 
Moroni rovněž Josephu Smithovi předával pokyny 
„ohledně toho, co se Pán chystá učiniti a jak a jakým 
způsobem má býti vedeno jeho království v posledních 
dnech“. (Joseph Smith–Životopis 1:54.)

Kdy a kde byla napsána?
Moroni tuto knihu pravděpodobně napsal a sestavil 
mezi lety 401 po Kr. až 421 po Kr. (viz Mormon 8:4–6; 
Moroni 10:1), když kvůli obavám o svůj život putoval 
z místa na místo (viz Mormon 1:1–3).

31. BLOK: 2. DEN

Moroni 1–5
Úvod
Poté, co Moroni dokončil svou zkrácenou verzi desek 
Eterových, vysvětlil, že se domníval, „že již [nebude] více 
psáti“. (Moroni 1:1.) Byl však zachován při životě, aby 
napsal „několik dalších věcí, aby snad mohly býti cenné“ 
pro lidi v posledních dnech. (Moroni 1:4.) Moroni 1–5 
potvrzuje Moroniovu věrnost Ježíši Kristu. V těchto ver-
ších jsou rovněž popsány pokyny k důležitým obřadům 
evangelia, včetně vykonávání obřadu svátosti.

Moroni 1
Moroni putuje z obavy o svůj život z místa na místo 
a pokračuje v psaní
Starší David E. Sorensen, emeritní člen Sedmdesáti, 
vyprávěl tento příběh o mladé ženě, která měla odvahu 
stát si za svým přesvědčením:

„Moji vnučku Jennifer pozvalo několik kamarádek ze 
školy, aby s nimi zašla na večeři a do kina. Děvčata 
se dohodla na filmu, na který půjdou, a Jennifer vůči 
němu neměla výhrady. Ale dívka, která odešla od 
večeře, aby koupila pro celou skupinu vstupenky, se 
vrátila s lístky na jiný film, než na kterém se dohodly. 
Řekla: ‚Je to dobrý film a navíc je mládeži nepřístupný.‘

Jennifer to velmi překvapilo; nemohla uvěřit tomu, že 
se situace tak náhle změnila. Ale naštěstí se rozhodla 
už předtím, než se do takovéto situace vůbec dostala, 
že na nepřístupné filmy se dívat nebude. Dokázala si 
stát pevně za svým a říci kamarádkám: ‚Já na nepří-
stupný film jít nemohu. Rodiče by to neschvalovali.‘ 
Na to děvčata opáčila: ‚Ale jdi! Tvoji rodiče se to nikdy 
nedozvědí!‘ Když se Jennifer musela vypořádat s tímto 
argumentem, řekla: ‚Ono je vlastně jedno, zda se to ro-
diče dozvědí. Já prostě na nepřístupné filmy nechodím!‘

Její kamarádky to rozladilo a snažily se ji přemlu-
vit. Řekly jí, že jim ‚kazí celý večer‘. Když zůstala 
neoblomná, hodily po ní lístek i drobné, odešly na 
nepřístupný film a ji tam nechaly. Dopadlo to tak, 
že strávila osamělý večer a kamarádky ji odvrhly. Ale 
zároveň to byl pro Jennifer a celou naši rodinu vý-
znamný okamžik. Získala sebedůvěru, vědomí vlastní 
hodnoty a duchovní moc.“ („You Can’t Pet a Rattle-
snake“, Ensign, May 2001, 42.)

Přečtěte si Moroniho 1:1–3 a vyhledejte, jak si Mo-
roni stál osamoceně za svým přesvědčením. Moroni 
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a vnučka staršího Sorensena jsou příkladem toho, jak 
se jednotlivec může rozhodnout stát si za tím, o čem 
ví, že je správné. I vy můžete každý den činit zdánlivě 
malá rozhodnutí, která prokazují vaši víru, poslušnost 
a touhu následovat Krista.

 1. Do studijního deníku si napište o nějaké situaci, kdy 
jste se rozhodli stát si za svým přesvědčením nebo jste 

prokázali svou víru skrze poslušnost.

Zamyslete se nad tím, jak byste si lépe mohli stát za 
svou vírou v Ježíše Krista. Přečtěte si Moroniho 1:4 
a zjistěte, proč se Moroni rozhodl psát dál. Čemu se 
můžeme naučit z Moroniova příkladu a pohnutek 
k tomu, aby napsal něco více pro potomky těch, kteří 
mu usilovali o život? Co byste mohli napsat vlastním 
potomkům, aby to pro ně bylo požehnáním? Během 
studia Moroniho 2–5 se zamyslete nad tím, jak jsou 
věci, o nichž se Moroni rozhodl psát, pro vás „cenné“. 
(Moroni 1:4.)

Moroni 2
Moroni zaznamenává pokyny ohledně předávání daru 
Ducha Svatého
Vzpomeňte si na to, co jste prožívali, když jste byli kon-
firmováni za člena Církve a na hlavu vám byly vloženy 
ruce, abyste mohli přijmout dar Ducha Svatého. Na co 
si v souvislosti s tímto obřadem vzpomínáte? Přečtěte 
si Moroniho 2:1–3 a zamyslete se nad tím, jakým po-
žehnáním je ve vašem životě dar Ducha Svatého.

Jednou ze zásad evangelia, kterým tyto verše učí, je tato: 
Způsobilí členové, kteří jsou držiteli náležité kněž-
ské pravomoci, mohou udělit dar Ducha Svatého 
pokřtěným členům prostřednictvím vkládání rukou.

Moroni 3
Moroni zaznamenává pokyny ohledně vysvěcování 
jednotlivců ke kněžským úřadům
Viděli jste někdy záznam něčí kněžské linie pravo-
moci? Tento záznam ukazuje, kdo jednotlivce vysvětil 
ke kněžství a kdo předtím vysvětil onu osobu a tak 
dále až nazpět k Ježíši Kristu. Možná máte výtisk své 
kněžské linie pravomoci nebo jste viděli ten svého 
bratra nebo otce. Při čtení následujících slov staršího 
Jeffreyho R. Hollanda z Kvora Dvanácti apoštolů pře-
mýšlejte o tom, jaký význam má skutečnost, že můžete 
tuto linii pravomoci sledovat přímo k Ježíši Kristu:

„Je zřejmé, že jednání s božskou pravo-
mocí vyžaduje něco více než jen společen-
skou smlouvu. Nelze ho získat 
teologickým vzděláním nebo pověřením 
od kongregace. Ne, v oprávněném díle 
Božím musí spočívat větší moc, než je ta, 

kterou již vlastní lidé v kostelních lavicích, na ulicích 
nebo v seminářích – což je skutečnost, kterou si 
uvědomovali mnozí upřímně hledající náboženskou 
pravdu a kterou otevřeně přiznávali po generace, což 
vedlo ke znovuzřízení. …

… My v znovuzřízené Církvi Ježíše Krista [můžeme] 
vysledovat linii pravomoci kněžství, kterou používá 
nejnovější jáhen ve sboru, biskup, který mu předsedá, 
a prorok, který předsedá nám všem. Tato linie sahá 
v nepřetržitém řetězu k andělským služebníkům, kteří 
přišli od samotného Syna Božího a přinesli tento ne-
dostižný dar z nebe.“ („Náš nejcharakterističtější rys“, 
Liahona, květen 2005, 44.)

Každý člověk, který dostává Aronovo nebo Melchise-
dechovo kněžství, je zároveň vysvěcen ke kněžskému 
úřadu, který obnáší určité povinnosti. Přečtěte si Moro-
niho 3:1–4 a zjistěte, jakým způsobem jsou jednotlivci 
vysvěcováni ke kněžskému úřadu, a to včetně úřadu 
kněze nebo učitele.

Do písem byste si vedle těchto veršů mohli napsat tuto 
pravdu: Jednotlivci jsou vysvěcováni ke kněžským 
úřadům vkládáním rukou těch, kteří k tomu mají 
pravomoc.

 2. Do studijního deníku si napište odpovědi na tyto 
otázky:

a) Proč si myslíte, že je nutné, aby byl jednotlivec vysvěcen ke 
kněžskému úřadu někým, kdo je již sám držitelem kněžství?
b) Jak důležité je pro vás mít pravomoc kněžství v Církvi nebo 
v rodině?
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Moroni 4–5
Moroni vysvětluje, jak má být vykonáván obřad svátosti

 3. Přemýšlejte o symbolech svátosti a o tom, co jste při 
přijímání svátosti zažili. Do studijního deníku si vypracujte 

tyto úkoly:
a) Zpaměti co nejpřesněji napište jednu z modliteb svátosti – 
buď pro požehnání chleba, nebo vody.
b) Poté, co si tyto posvátné modlitby znovu projdete (viz Mo-
roni 4:3; 5:2) a zkontrolujete si, co jste napsali v první části této 
úlohy, si zapište část jedné z modliteb svátosti, která vás zau-
jala, a vysvětlete, proč má pro vás zrovna tato část modlitby ur-
čitý význam.

Moroni modlitby k provedení obřadu svátosti zahrnul 
do svého záznamu, protože se domníval, že budou 
„nějakého budoucího dne“ pro lidi „cenné“. (Moroni 
1:4.) Přečtěte si Moroniho 4:1–3 a 5:1–2 a najděte 
slovní spojení, která vysvětlují, co při svátosti před-
stavují chléb a voda. Při čtení by mohlo být užitečné 
uvědomit si, že dnes se v Církvi při svátosti v důsledku 
zjevení daného Proroku Josephu Smithovi používá 
místo vína voda. (Viz NaS 27:2.)

Shrňte smysl svátosti tak, že doplníte tuto větu: Sym-
boly svátosti nám pomáhají pamatovat na   
 .

Přemítejte o tom, proč je pro vás Spasitelovo tělo a krev 
důležité.

Fyzické utrpení, smrt a Vzkříšení Spasitelova těla a Jeho 
nesmírné duchovní utrpení, o němž svědčí skutečnost, 
že prolil svou krev, umožnily odpuštění hříchů všem li-
dem, kteří v Něj uplatňují víru a činí pokání. Symboly 
svátosti nám pomáhají pamatovat na Usmíření 
Ježíše Krista.

 4. Do studijního deníku odpovězte na jednu nebo na obě 
tyto otázky:

a) Jak vám upřímné přemítání o Spasitelově Usmíření během 
svátosti duchovně pomáhá nebo jak vás duchovně posiluje?
b) Jak se můžete během svátosti lépe soustředit na to, abyste 
pamatovali na Spasitelovo Usmíření?

Abyste lépe porozuměli tomu, co při přijímání svátosti 
slibujete, že budete dělat, projděte si znovu Moroniho 
4:3 a doplňte tuto tabulku:

K čemu se 
prostřednictvím 
smlouvy 
zavazuji, že 
budu dělat

Co to podle 
mě znamená, 
dodržovat tuto 
část smlouvy

Co mohu 
udělat pro to, 
abych tuto část 
smlouvy lépe 
dodržoval

1.

2.

3.

Z Moroniho 4:3 se rovněž dozvídáme, že když věrně 
dodržujeme svou část smlouvy svátosti, můžeme mít 
vždy Ducha Páně, aby byl s námi.

Při čtení následujících slov staršího Davida A. Bednara 
z Kvora Dvanácti apoštolů přemýšlejte o tom, jaké 
zážitky jste měli s darem Ducha Svatého v ohledech, 
o nichž se zmiňuje: „Duch Páně může být naším 
průvodcem a bude nám žehnat vedením, pokyny 
a duchovní ochranou během našeho putování ve smr-
telnosti.“ („Abychom mohli vždy míti Jeho Ducha, aby 
byl s námi“, Liahona, květen 2006, 31.)

Když v neděli přijímáte svátost, přemítejte o Spasite-
lově Usmíření. Snažte se dodržovat části smlouvy, které 
jste si zapsali do tabulky, abyste mohli s sebou vždy mít 
Ducha Páně.

 5. Do studijního deníku si pod dnešní látku napište toto:

Prostudoval(a) jsem si Moroniho 1–5 a dokončil(a) jsem 
tuto lekci (datum).

Další otázky, úvahy a postřehy, o které bych se rád(a) podělil(a) 
se svým učitelem:
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31. BLOK: 3. DEN

Moroni 6
Úvod
Moroni dokončoval svůj zápis na desky, přičemž 
objasnil některé předpoklady, jež má člověk splňovat, 
má-li být připraven na křest do Církve. Poté nastínil 
zodpovědnosti, které členové Církve mají ohledně 
péče o ostatní členy. Moroni rovněž vysvětlil účel cír-
kevních shromáždění a zdůraznil, že je zapotřebí, aby 
byla řízena vlivem Ducha Svatého.

Moroni 6:1–3
Moroni vysvětluje požadavky pro křest
Představte si, že máte sedmiletého sourozence, 
kterému bude za několik měsíců osm let. Vaši rodiče 
vás požádali, abyste na rodinném domácím večeru 
učili lekci o tom, jak se připravit na křest.

 1. Kdybyste tuto lekci měli učit právě nyní, o čem byste 
svého sourozence učili, abyste mu pomohli připravit se na 

křest? Své myšlenky si zapište do studijního deníku.

Poté, co Moroni do svého záznamu zahrnul modlitby 
svátosti (viz Moroni 4–5), přidal i pokyny týkající se ob-
řadu křtu. Pozorně si přečtěte Moroniho 6:1–3 a vyhle-
dejte požadavky pro křest. Poté, co je naleznete, byste 
si je v písmech mohli označit.

Co podle vás znamená, že ti, kteří chtějí být pokřtěni, 
mají přinést „vhodné plody, že jsou toho hodni“? (Mo-
roni 6:1.)   
  
 

Přemítejte o tom, co to podle vás znamená, mít před 
křtem zlomené srdce a zkroušeného ducha. (Viz 
Moroni 6:2.) Jak je zaznamenáno v Moronim 6:1–3, 
Moroni vysvětlil, že skrze křest se zavazujeme vzít 
na sebe jméno Ježíše Krista a sloužit Mu až do 
konce. Co děláte pro to, abyste si udržovali a posilovali 
své odhodlání sloužit Ježíši Kristu?

 2. Do studijního deníku popište, jak se od svého křtu sna-
žíte udržovat a posilovat své odhodlání sloužit Ježíši Kristu.

Moroni 6:4
Moroni vysvětluje, jak se starat o členy Církve a duchovně 
je vyživovat
Poté, co Moroni vysvětlil požadavky, které mají jednot-
livci splňovat předtím, než jsou pokřtěni, objasnil, jak ti, 
kteří byli nově pokřtěni, zůstali věrni svým smlouvám. 
Přečtěte si Moroniho 6:4 a zjistěte, co bylo učiněno, aby 
nově obrácení zůstali věrni víře.

Shrňte, co se z Moroniho 6:4 dozvídáte o svých povin-
nostech vůči ostatním členům Církve.   
  
 

Jaká požehnání poplynou podle Moroniho 6:4 z toho, 
že jsme vyživováni slovem Božím?

Důležitá pravda obsažená v Moronim 6:4 zní, že máme 
zodpovědnost pamatovat na ostatní členy Církve 
a duchovně je vyživovat.

Starší Jeffrey R. Holland z Kvora Dvanácti apoštolů 
svědčil o tom, jak je důležité, abychom se navzájem 
vyživovali slovem Božím: „Většina lidí nepřichází na 
shromáždění proto, aby hledala pouhých několik 
nových faktů o evangeliu nebo aby viděla staré přá-
tele, ačkoliv to vše je důležité. Přicházejí a vyhledávají 
duchovní zážitky. Chtějí pokoj a mír. Chtějí si upevnit 
víru a obnovit naději. Zkrátka, chtějí být živeni dobrým 
slovem Božím, být posíleni nebeskou mocí. My, kteří 
jsme povoláni hovořit, učit nebo vést, jsme povinni 
pomoci to zajistit, jak nejlépe můžeme.“ („A Teacher 
Come from God“, Ensign, May 1998, 26.)
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Přemýšleli jste někdy o tom velkém počtu jednotlivců, 
kteří se za vás modlí, kteří si pro vás připravují lekce, 
povzbuzují vás a podporují vás v aktivitě v Církvi a po-
máhají vám překonávat překážky?

 3. Do studijního deníku si napište něco o dvou nebo 
třech lidech, kteří na vás nějak významně pamatovali 

nebo vás duchovně vyživovali.

V brzké době si s členem rodiny nebo s přítelem pro-
mluvte o tom, jak jste byli požehnáni díky tomu, že na 
vás někdo pamatoval nebo vás vyživoval slovem Božím.

President Henry B. Eyring z Prvního předsednictva vy-
právěl příběh o jáhnovi ze svého sboru, který rozuměl 
tomu, že je třeba plnit svou povinnost vůči ostatním 
členům kvora:

„Jeden z členů jeho kvora bydlel poblíž 
nás. Tento hoch ze sousedství nikdy 
nechodil na shromáždění kvora, ani nikdy 
nic se členy svého kvora nepodnikal. Jeho 
otčím nebyl členem a jeho matka necho-
dila na shromáždění.

Jednoho nedělního rána se sešla rada předsednictva 
jeho kvora jáhnů. … Na této radě předsednictva si ti 
třináctiletí pastýři vzpomněli na hocha, který nikdy ne-
přišel na shromáždění. Hovořili o tom, jak moc potře-
buje to, co obdrželi oni. President pověřil svého rádce, 
aby se za onou ztracenou ovečkou vydal.

Znal jsem toho rádce a věděl jsem, že je stydlivý, a bylo 
mi zřejmé, jak těžký onen úkol byl, takže jsem s údivem 
oknem sledoval, jak se tento rádce pomalu vleče kolem 
mého domu a jde ulicí až tam, kde bydlel onen chlapec, 
který nikdy nechodil na shromáždění. Tento pastýř měl 
ruce v kapsách. Oči měl upřené k zemi. Šel pomalu, 
asi tak, jak byste šli, kdybyste si nebyli jisti, zda chcete 
dojít tam, kam máte namířeno. Asi za dvacet minut šel 
ulicí zpátky a ztracený jáhen mu kráčel po boku. Tato 
scéna se několik dalších nedělí opakovala. Pak se onen 
chlapec, který byl ztracen a nalezen, odstěhoval.

… Po letech jsem byl na konferenci kůlu na místě, 
které dělil od oné místnosti, v níž se tehdy konala rada 
předsednictva, celý světadíl. Přistoupil ke mně šedo-
vlasý muž a tiše řekl: ‚Před mnoha lety žil ve vašem 
sboru můj vnuk.‘ Láskyplně mi vyprávěl o životě onoho 
chlapce. A pak se zeptal, jestli bych dokázal vyhledat 
onoho jáhna, který tehdy pomalu kráčel ulicí. Zeptal 
se mě, zda bych mu mohl poděkovat a říci mu, že jeho 
vnuk, který mezitím vyrostl v muže, na to stále vzpo-
míná.“ („Watch with Me“, Ensign, May 2001, 38–39.)

Zamyslete se nad konkrétními lidmi, u nichž by Pán 
mohl chtít, abyste na ně „pamatovali“ nebo je „vyži-
vovali“. Naplánujte si, jak je můžete pomoci duchovně 

vyživovat. Napište jejich jména na kus papíru a umís-
těte ho někam, kde vám bude připomínat, že na ně 
máte pamatovat.

Moroni 6:5–9
Moroni hovoří o účelu církevních shromáždění a o tom, jak 
se mají vést
Představte si, že jste rodičem dospívajícího, který 
posledních několik týdnů tvrdí, že nechce chodit na 
shromáždění, protože to podle něj nemá smysl a je 
to nudné. Přemýšlejte o tom, co byste svému dítěti 
řekli, abyste ho povzbudili k chození na shromáždění 
a k tomu, aby porozumělo správným důvodům, proč 
shromáždění navštěvovat pravidelně.

Moroni byl inspirován k tomu, aby ve svém záznamu 
popsal důvody, proč se mají členové Církve v dnešní 
době spolu setkávat. Prostudujte si Moroniho 6:5–6 
a zjistěte, jak byste mohli doplnit tuto větu: Jako čle-
nové Církve se máme spolu často scházet, abychom 
  
 .

Starší Dallin H. Oaks z Kvora Dvanácti apoštolů se 
podělil o část dopisu od přítele, v němž píše o tom, jak 
se změnil jeho přístup k chození na shromáždění:

„Jeden moudrý přítel napsal:

‚Před lety jsem změnil svůj postoj k cho-
zení na shromáždění. Už nechodím na 
shromáždění kvůli sobě, ale myslím na 
druhé. Předsevzal jsem si, že budu zdravit 
ty, kteří sedí sami, že budu vítat návštěv-

níky, … že budu dobrovolně přijímat úkoly. …

Zkrátka chodím každý týden na shromáždění s úmyslem 
být aktivní, nikoli pasivní, a snažím se mít na druhé pozi-
tivní vliv. A díky tomu mně účast na církevních shromáž-
děních přináší mnohem větší potěšení a uspokojení.‘

Toto vše ilustruje věčnou zásadu, že když jednáme 
a sloužíme kvůli tomu, co můžeme dát, nikoli kvůli 
tomu, co můžeme získat, pociťujeme větší štěstí 
a uspokojení.“ („Nesobecká služba“, Liahona, květen 
2009, 96.)

Výše uvedenou větu jste možná doplnili jednou z ná-
sledujících myšlenek.

Jako členové Církve se máme spolu často scházet, 
abychom:

• se postili a modlili.
• se navzájem duchovně posilovali.
• přijímali svátost na památku Pána Ježíše Krista.
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Přemýšlejte o zkušenostech, které vás naučily tomu, jak 
je důležité se modlit nebo postit spolu s členy vašeho 
sboru či odbočky.

 4. Do studijního deníku si napište odpovědi na tyto 
otázky:

a) Jak by se váš prožitek na shromáždění změnil, kdybyste ho 
navštěvovali s touhou duchovně posilovat druhé?
b) Proč má časté přijímání svátosti na památku Ježíše Krista tak 
velkou hodnotu?
c) Jak nám chození na shromáždění z výše uvedených důvodů 
může pomoci „[udržovat se] na správné cestě“? (Moroni 6:4.)

Přečtěte si Moroniho 6:7–8 a zjistěte, na co členové 
Církve v Moroniově době „přísně dbali“ neboli jinými 
slovy čemu věnovali zvláštní pozornost. Proč je podle 
vás důležité, abychom jeden druhého učili a navzájem 
se povzbuzovali, abychom se vyvarovali hříchu a činili 
z něj pokání?

Moroni svědčil o tom, že kolikrát budeme s oprav-
dovým záměrem činit pokání a usilovat o odpuštění, 
tolikrát nám bude odpuštěno. Tuto pravdu byste si 
v Moronim 6:8 mohli označit.

V závěru této kapitoly Moroni učil, jak se mají vést naše 
církevní shromáždění. Přečtěte si Moroniho 6:9 a zjistěte, 
kdo má naše církevní shromáždění vést. Zamyslete se 
nad okamžikem, kdy jste si během církevního shromáž-
dění byli obzvláště dobře vědomi vlivu Ducha Svatého.

Jak se může zásada, že církevní shromáždění mají být 
vedena mocí Ducha Svatého, vztahovat na vás? Kdyby-
ste byli požádáni, abyste na církevním shromáždění měli 
proslov nebo učili lekci, jak byste mohli pomoci zajistit, 
aby to, co řeknete, přispělo k tomu, aby bylo během 
shromáždění přítomno vedení a vliv Ducha Svatého?

 5. Do studijního deníku si napište plán, s jakým postojem 
tuto neděli půjdete na církevní shromáždění. Mohli byste 

se v rámci tohoto plánu zamyslet nad tím, jak na shromáždění 

přizvete Ducha Svatého a jak byste mohli během shromáždění pa-
matovat na druhé a svou přítomností je živit slovem Božím.

 6. Do studijního deníku si pod dnešní látku napište toto:

Prostudoval(a) jsem si Moroniho 6 a dokončil(a) jsem tuto 
lekci (datum).

Další otázky, úvahy a postřehy, o které bych se rád(a) podělil(a) 
se svým učitelem:

31. BLOK: 4. DEN

Moroni 7:1–19
Úvod
Moroni zaznamenal kázání, které jeho otec Mormon 
pronesl ke svým milovaným bratřím před mnoha 
lety. (Viz Moroni 7:2.) Tato lekce se zabývá první částí 
Mormonova kázání, které se nachází v Moroniovi 7. 
Pojednává o jeho učení, které se týká konání spraved-
livých skutků s opravdovým záměrem, a o jeho vysvět-
lení toho, jak můžeme rozlišovat mezi dobrem a zlem. 
V další lekci budete studovat zbytek Mormonova 
kázání obsažený v Moroniovi 7.

Moroni 7:1–10
Mormon učí následovníky Ježíše Krista o skutcích 
a záměrech
Už se vám někdy stalo, že jste zjistili, že něco není 
uvnitř tak dobré, jak se to zdálo zvnějšku? Příkladem 
toho by mohlo být nějaké ovoce – například jablko, 
které bylo buď kyselé, nebo přezrálé. Uveďte další dva 
nebo tři příklady, které vás napadnou:   
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Zamyslete se nad tím, jak se tyto příklady věcí, které 
se zvnějšku zdají dobré, ale ve skutečnosti nejsou, dají 
přirovnat k vnějšímu zdání a vnitřním motivům lidí. 
Moroni zaznamenal slova svého otce Mormona o stavu 
našeho srdce, když činíme spravedlivé skutky. Přečtěte 
si Moroniho 7:2–3 a zjistěte, koho Mormon ve svém 
kázání oslovoval.

Mormon hovořil o svých bratřích, na něž se obracel, jako 
o pokojných následovnících Kristových. (Viz Moroni 7:3.) 
Prostudujte si Moroniho 7:4–5, abyste zjistili, jak Mor-
mon věděl, že tito Nefité byli vskutku učedníky Krista.

Myslíte si, že člověk může jen předstírat, že je spraved-
livý? Proč ano, nebo proč ne?

Mormon se k tomuto tématu vyjádřil v Moronim 7:6. 
Při studiu tohoto verše byste si mohli označit slovní 
spojení „s opravdovým záměrem“. Níže uvedené 
vysvětlení staršího Dallina H. Oakse z Kvora Dvanácti 
apoštolů vám může pomoci porozumět tomu, co to 
znamená mít opravdový záměr. Ty části jeho vysvětlení, 
které upoutají vaši pozornost, si podtrhněte.

„Nesmíme pouze dělat to, co je správné. Musíme 
jednat ze správných důvodů. Novodobým výrazem se 
to označuje jako správný motiv. Písma často popisují 
tento správný vnitřní postoj slovy celý úmysl srdce nebo 
opravdový záměr.

Písma objasňují, že Bůh rozumí našim motivům 
a podle toho bude soudit naše skutky.“ (Pure in Heart 
[1988], 15.)

Mormon popsal důsledky toho, když člověk usiluje 
o konání dobrých skutků bez opravdového záměru. Po-
zorně si přečtěte Moroniho 7:7–10 a zjistěte, co nastává, 
když činíme spravedlivé skutky bez správného záměru. 
Z těchto veršů se dozvídáme, že abychom byli za 
dobré skutky požehnáni, musíme je činit s oprav-
dovým záměrem v srdci. Opravdový záměr znamená 
činit dobré skutky z lásky k Bohu a k druhým lidem.

 1. Do studijního deníku si napište odpověď na tuto 
otázku: Jakých rozdílů jste si povšimli mezi tím, když či-

níte dobré skutky se správným záměrem, a tím, když děláte něco 
dobrého se sobeckými úmysly?

 2. Abyste lépe porozuměli zásadě, že abychom byli po-
žehnáni za dobré skutky, musíme je činit s opravdovým 

záměrem v srdci, zamyslete se nad touto situací: Přítel, který čte 
Knihu Mormonovu, vás požádá o pomoc s vysvětlením Moroniho 
7:9 a říká: „Čtu, že když se člověk modlí, aniž by měl opravdový 
záměr, ‚nijak mu to neprospěje, neboť Bůh nikoho takového ne-
přijímá‘. Často pociťuji, že se nemodlím s opravdovým záměrem. 
Měl bych se prostě přestat modlit?“ Do studijního deníku si na-
pište, jak byste na tuto otázku odpověděli, a vysvětlete, proč by-
ste tak odpověděli.

President Brigham Young nám poskytl tuto užiteč-
nou radu ohledně toho, jak lze získat touhu modlit 
se s opravdovým záměrem: „Nezáleží na tom, zda vy 
nebo já jsme naladěni na modlitbu, když přijde čas 
modlitby, modlete se. Nejsme-li tak naladěni, máme se 
modlit, dokud se nenaladíme.“ (Učení presidentů Církve: 
Brigham Young [2004], 45.)

Zamyslete se na tím, jak by se rada presidenta Younga 
mohla vztahovat i na poslušnost jiných přikázání, než 
je modlitba. Když děláme to, co je správné, často nám 
to může pomoci získat touhu být i nadále poslušen 
daného přikázání ze správných důvodů.

 3. Abyste uplatnili Mormonovo učení o tom, jak je důle-
žité činit dobré skutky s opravdovým záměrem, vyberte si 

jedno z těchto přikázání: postit se, platit desátek, sloužit druhým, 
studovat písma, ctít rodiče, uchovávat se morálně čistým. (Ucho-
vávat se morálně čistým zahrnuje být ctnostný při používání in-
ternetu nebo sociálních sítí. Znamená to rovněž nedělat nic, co by 
mohlo vést k sexuálnímu přestupku.) Pak si ve studijním deníku 
odpovězte na tyto otázky:
a) Jak jste byli požehnáni, když jste se snažili být poslušni 
onoho přikázání s opravdovým záměrem?
b) Co byste poradili svým vrstevníkům ohledně toho, jak být po-
slušni onoho přikázání s opravdovým záměrem?

Moroni 7:11–19
Mormon učí, jak rozlišovat mezi dobrem a zlem
Jak můžeme rozpoznat, že něco je zlé, aniž bychom 
to ve skutečnosti vyzkoušeli? Mormon nám dal radu, 
která nám pomůže v případě, že se do takové situace 
dostaneme.

 4. Přečtěte si Moroniho 7:11–13 a zjistěte, jak rozsuzovat 
mezi dobrem a zlem. Mohli byste si podtrhnout slovní spo-

jení, která upoutají vaši pozornost. Do studijního deníku si shrňte 
to, co se z těchto veršů dozvídáte, tím, že doplníte tyto věty:
a) To, co je od Boha, …
b) To, co pochází od ďábla, …

Mormon nás ujistil, že Bůh nás vyzývá a nutká k tomu, 
abychom neustále činili dobro. Všimněte si, že podle 
Moroniho 7:12 nás i ďábel vyzývá a nutká. Zamyslete 
se nad některými způsoby, jimiž vás ďábel vyzývá a 
nutká k hříchu.

Starší Jeffrey R. Holland z Kvora Dvanácti 
apoštolů hovořil o Satanových pohnut-
kách, kvůli nimž neustále usiluje o to, aby 
nás zlákal k činění zla: „Satan neboli 
Lucifer neboli otec lží, ať již ho nazvete 
jakkoli, existuje a je zosobněním zla. Jeho 

motivy jsou vždy zlovolné. … Stojí na věky v opozici 
proti lásce Boží, Usmíření Ježíše Krista a dílu pokoje 
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a spasení. Proti tomuto bude bojovat kdykoli a kdekoli 
jen může. Ví, že bude nakonec poražen a vyvržen, ale je 
odhodlán vzít s sebou tolik dalších, kolik jen může.“ 
(„My všichni jsme zapojeni“, Liahona, listopad 2011, 44.)

 5. Abyste se lépe připravili uplatňovat Mormonovo 
učení o rozlišování mezi dobrem a zlem, napište si do 

studijního deníku seznam několika svých oblíbených televizních 
pořadů, písní, hudebních skupin, internetových stránek, aplikací, 
videoher nebo osobních věcí. (Tento seznam můžete pozměnit 
v závislosti na svých zájmech.) K tomuto zápisu se vrátíte poz-
ději během této lekce.

Přečtěte si Moroniho 7:15–17 a vyhledejte pravdy, které 
vám pomohou zjistit, jak rozpoznat, zda je něco od 
Boha, nebo od ďábla.

Duch Kristův se rovněž nazývá Světlo Kristovo. (Viz 
Moroni 7:18.) Toto vysvětlení presidenta Boyda K. Pac-
kera, presidenta Kvora Dvanácti apoštolů, vám může 
pomoci lépe porozumět Světlu Kristovu:

„Duch Svatý a Světlo Kristovo se od sebe 
liší. I když jsou v písmech někdy popiso-
vány stejnými slovy, jsou to dvě různé 
a odlišné entity. …

Čím více budeme vědět o Světle Kristově, 
tím více porozumíme životu a tím hlouběji budeme mít 
rádi celé lidstvo. …

Bez ohledu na to, zda se toto vnitřní světlo, toto 
poznání dobrého a zlého, nazývá Světlem Kristovým, 
mravním cítěním nebo svědomím, může nás vést 
a usměrňovat naše skutky – totiž pokud ho nepotla-
číme nebo neignorujeme. …

Každý muž, žena a dítě z každého národa, vyznání 
nebo každé barvy pleti – každý bez ohledu na to, kde 
žije, čemu věří nebo co dělá – má v sobě nehynoucí 
Světlo Kristovo. V tomto ohledu jsou všichni lidé 
stvořeni stejně. Světlo Kristovo v každém je svědectvím 
o tom, že Bůh nestraní osobám.“ („Světlo Kristovo“, 
Liahona, duben 2005, 8–10.)

Pokřtění členové Církve mají rovněž dar Ducha Sva-
tého, aby jim pomohl rozlišovat mezi dobrem a zlem. 
President Packer učil: „Duch Svatý může působit skrze 
Světlo Kristovo.“ („Světlo Kristovo“, 10.)

Pozorně si přečtěte Moroniho 7:18–19 a vyhledejte 
Mormonovu radu ohledně toho, jak máme reagovat 
na Světlo Kristovo, které máme ve svém nitru. V těchto 
verších byste si mohli označit slova, která poukazují 
na to, že když se pilně snažíme následovat Světlo 
Kristovo, můžeme rozlišovat mezi dobrem a zlem.

Podívejte se na seznam, který jste si napsali do studij-
ního deníku v rámci úkolu č. 5. Důkladně přemítejte 
o položkách na svém seznamu a „[hledejte] pilně ve 

světle Kristově“ (Moroni 7:19), abyste určili, zda tyto 
věci pocházejí od Boha, nebo ne. Mohlo by být uži-
tečné zvážit tyto otázky:

• Nakolik vás tyto věci ponoukají k tomu, abyste 
činili dobro, věřili v Ježíše Krista, milovali Boha 
a sloužili Mu?

• Přesvědčuje vás některá z nich, abyste „činili zlo, … 
nevěřili v Krista, … zapírali ho [či] nesloužili Bohu“? 
(Moroni 7:17.)

• Máte dojem, že byste některé z těchto položek měli 
ze svého života odstranit? Pokud ano, jak to uděláte?

Mormon slíbil, že když se rozhodnete odstranit ze 
svého života cokoli, co není dobré, a budete usilovat 
o to, abyste „[se chopili] každé dobré věci“, stanete se 
„dítětem Kristovým“. (Moroni 7:19.)

 6. Do studijního deníku si pod dnešní látku napište toto:

Prostudoval(a) jsem si Moroniho 7:1–19 a dokončil(a) jsem 
tuto lekci (datum).

Další otázky, úvahy a postřehy, o které bych se rád(a) podělil(a) 
se svým učitelem:

32. BLOK: 1. DEN

Moroni 7:20–48
Úvod
Jak je zaznamenáno v Moronim 7:20–48, pokračoval 
Mormon ve svém kázání v synagoze tím, že učil své 
posluchače, jak se mohou „chopiti každé dobré věci“. 
(Moroni 7:20–21, 25.) Vysvětlil důležitost víry, naděje 
a pravé lásky. Své kázání zakončil úpěnlivou prosbou, 
aby se jeho posluchači modlili k Otci z celé síly srdce 
o tento dar pravé lásky, kterou definoval jako čistou 
lásku Kristovu. (Viz Moroni 7:47.)

Moroni 7:20–39
Mormon učí o víře v Ježíše Krista
Znovu si přečtěte Moroniho 7:12–13 a zamyslete se nad 
tím, čemu jste se naučili v předcházející lekci o tom, jak 
rozeznat dobré věci od těch špatných. Do níže uvedené 
tabulky si vepište příklady dobrých věcí (věcí, které 
pocházejí od Boha a přesvědčují nás, abychom věřili 
v Krista) a špatných věcí (věcí, které nás přesvědčují, 
abychom nevěřili v Krista a nesloužili Bohu):
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Dobré věci Špatné věci

Povšimněte si, že Mormon nás vyzýval, abychom „[se 
chopili] každé dobré věci“. (Moroni 7:19.) Přemítejte 
o tom, co to podle vás znamená chopit se každé 
dobré věci.

Mormon položil svým posluchačům důležitou otázku, 
kterou vzápětí sám zodpověděl. Přečtěte si Moroniho 
7:20 a najděte onu otázku, o níž chtěl Mormon hovořit. 
Pak si pozorně přečtěte Moroniho 7:21–26 a vyhledejte 
na tuto otázku odpověď.

Při studiu Moroniho 7:21, 25 si označte slova nebo části 
textu, které učí této zásadě: Když uplatňujeme víru 
v Ježíše Krista, můžeme se chopit každé dobré věci.

 1. Do studijního deníku si napište odpověď na tyto 
otázky:

a) Jak se nám podle Moroniho 7:22–26 snaží Nebeský Otec po-
máhat budovat víru v Ježíše Krista?
b) Kdy vám vaše víra v Ježíše Krista pomohla chopit se nějaké 
dobré věci, nebo naopak odmítnout něco špatného?

Mormon dále popsal několik dobrých věcí, jichž 
se dostává těm, kteří uplatňují víru v Ježíše Krista. 
Přečtěte si Moroniho 7:32–34 a v každém tomto verši 
si označte alespoň jedno požehnání, které pramení 
z víry v Ježíše Krista.

 2. Zkuste přijít na něco, co byste mohli udělat, abyste 
uplatňovali větší víru v Ježíše Krista, a modlete se ohledně 

toho. Jakmile si stanovíte nějaký cíl, zapište si ho do studijního 
deníku. Tímto cílem může být něco konkrétního, co vám pomůže 
řídit se slovy proroků (viz Moroni 7:23), modlit se s větší vírou 
(viz Moroni 7:26) nebo činit pokání z hříchu (viz Moroni 7:34). 
Když si svůj cíl budete zapisovat, zmiňte i konkrétní podrobnosti 
ohledně toho, jak ho dosáhnete. Rovněž napište, jak dosažení to-
hoto cíle přinese do vašeho života dobré věci.

Moroni 7:40–43
Mormon učí o naději
V kázání zaznamenaném v Moronim 7 Mormon hovo-
řil o třech božských zásadách nezbytných pro věčný ži-
vot. Starší M. Russell Ballard z Kvora Dvanácti apoštolů 
učil, že tyto „tři božské zásady tvoří základ, na němž 
můžeme postavit svůj život“. Řekl, že tyto tři zásady 
„nám spolu dohromady poskytují základní oporu jako 

nohy trojnožky“. („The Joy of Hope Fulfilled“, Ensign, 
Nov. 1992, 33.)

Níže uvedený materiál vám pomůže nalézt ony tři 
zásady, o nichž Mormon hovořil. První zásadou je víra, 
o které jste četli v Moronim 7:20–39. K jedné noze 
trojnožky na obrázku nahoře připište slova víra 
v Ježíše Krista. Přečtěte si Moroniho 7:40 a zjistěte, co 
představuje druhá noha. Tuto zásadu si napište ke 
druhé noze trojnožky.

Přečtěte si Moroniho 7:41–42 a zjistěte, v co podle 
Mormona máme doufat. (Moroni 7:41 je verš z mis-
trovství v písmu.) K popisku u druhé nohy trojnožky 
si můžete připsat „na věčný život“ tak, aby tam stálo: 
„Naděje na věčný život“.

President Dieter F. Uchtdorf z Prvního předsednictva 
hovořil o naději, o níž promlouval Mormon:

„Naděje je dar Ducha. Je to naděje, že 
skrze Usmíření Ježíše Krista a moc Jeho 
vzkříšení budeme pozvednuti k životu 
věčnému, a to díky své víře ve Spasi-
tele. …

Naděje není poznání, ale spíše neochvějná 
důvěra, že Pán splní sliby, které nám dal. Je to přesvěd-
čení, že když budeme nyní žít podle Božích zákonů 
a slov Jeho proroků, obdržíme v budoucnu vytoužená 
požehnání. Naděje je věřit a očekávat, že naše modlitby 
budou zodpovězeny. Projevuje se jistotou, optimismem, 
nadšením a trpělivou vytrvalostí.“ („Nekonečná moc 
naděje“, Liahona, listopad 2008, 21–22.)

Jedna ze zásad, kterou se dozvídáme z Moroniho 7:40–
42, zní: Pokud uplatňujeme víru v Ježíše Krista, 
můžeme skrze Jeho Usmíření obdržet naději na to, 
že budeme pozvednuti k věčnému životu.

Přečtěte si Moroniho 7:43 a zjistěte, jaké vlastnosti je 
zapotřebí mít, aby měl člověk víru a naději, o nichž 
mluvil Mormon.

Být „mírný a pokorného srdce“ znamená podřizovat 
se s opravdovou pokorou a mírností vůli Páně. Proč je 
podle vás mírnost a pokora srdce nezbytná k tomu, 
abychom měli víru a naději v Usmíření Ježíše Krista?
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 3. Do studijního deníku popište, jak vám víra v Ježíše 
Krista a v Jeho Usmíření dodává naději.

Moroni 7:44–48
Mormon učí o pravé lásce
Znovu se podívejte na obrázek trojnožky na začátku 
lekce. Přečtěte si Moroniho 7:44 a zjistěte, co je onou 
třetí zásadou, o které Mormon učil. Tuto poslední zá-
sadu si napište ke třetí noze trojnožky.

V Moronim 7:44–48 Mormon působivě vysvětlil, co to 
znamená pravá láska. Přečtěte si Moroniho 7:45–47 
a označte si slova nebo slovní spojení, pomocí nichž 
Mormon definoval pravou lásku. (Moroni 7:45, 47–48 
jsou verše z mistrovství v písmu.) Abyste lépe po-
rozuměli tomu, čemu Mormon učil, mohli byste si 
napsat některé z těchto definic do písem: „je trpělivá“ 
znamená, že něco vytrvale snáší, „není nadutá“ zna-
mená, že je pokorná a mírná, „nehledá své“ znamená, 
že dává na první místo Boha a druhé lidi, „nedá se 
snadno vydrážditi“ znamená, že snadno nepodléhá 
hněvu, „neobmýšlí zlého“ znamená, že nemá špatné 
úmysly, a „věří všem věcem“ znamená, že přijímá veš-
kerou pravdu.

 4. Do studijního deníku si napište odpověď na jednu 
nebo více těchto otázek:

a) Proč se na základě definice v Moronim 7:45–47 domníváte, 
že pravá láska je ten největší duchovní dar, který můžeme získat?
b) Co podle vás znamená, že pravá láska vytrvá navěky?
c) Proč podle vás nejsme ničím, pokud nemáme pravou lásku?

Starší Dallin H. Oaks z Kvora Dvanácti apoštolů, 
poté, co se zmínil o učení apoštola Pavla o pravé lásce 
v 1. Korintským 13, vysvětlil: „Důvod, proč pravá láska 
nikdy nepomíjí a proč převyšuje i ty nejvýznačnější 
skutky dobrotivosti, o nichž mluvil, je ten, že pravá 
láska – ‚čistá láska Kristova‘ (Moroni 7:47) – není 
skutkem, ale stavem neboli stavem bytí. Pravé lásky je 
dosaženo skrze řadu skutků, jejichž výsledkem je obrá-
cení. Pravá láska je něco, čím se člověk stává. Proto, jak 
řekl Moroni, ‚pokud lidé nebudou míti pravou lásku, 
nemohou zděditi‘ ono místo, které je pro ně připraveno 
v příbytcích Otce. (Eter 12:34; kurzíva přidána.)“ („The 
Challenge to Become“, Ensign, Nov. 2000, 34.)

Přečtěte si níže uvedené situace a zvažte, jak byste se 
mohli zachovat, kdybyste neměli dar pravé lásky, a jak 
byste možná zareagovali, kdybyste byli pravou láskou 
naplněni:

• Spolužáci si ve škole dělají legraci z vás nebo z ně-
koho jiného.

• Máte bratra či sestru, kteří vás často rozčilují.

• Jeden z nových poradců kvora nebo třídy se vám 
nelíbí tolik jako předchozí vedoucí.

Poté, co Mormon vysvětlil, jak je důležité, abychom ve 
svém životě rozvíjeli pravou lásku, objasnil, jak mů-
žeme tuto životně důležitou charakterovou vlastnost 
získat. Přečtěte si Moroniho 7:48 a označte si slova 
nebo slovní spojení, která učí této zásadě: Pokud se 
modlíme k Otci z celé síly srdce a žijeme jako 
praví následovníci Ježíše Krista, můžeme být napl-
něni pravou láskou. Přemítejte o tom, proč je důležité 
modlit se o dar pravé lásky z celé síly srdce, spíše než 
abychom se o něj modlili bezmyšlenkovitě.

 5. Do studijního deníku popište nějakou situaci, v níž 
jste pocítili, že vám Pán pomohl jednat s pravou láskou. 

Případně si napište něco o situaci, kdy jste viděli, jak s pravou lás-
kou jedná někdo jiný. Dále si stanovte konkrétní cíl, jak se zlep-
šíte v jedné z vlastností pravé lásky, které jsou vyjmenovány 
v Moronim 7:45. Ve snaze dosáhnout svého cíle se o dar pravé 
lásky modlete.

Mistrovství v písmu – Moroni 7:41
Napište si celý verš na kus papíru. Několikrát si ho 
přeříkejte. Umazávejte (nebo vyškrtávejte) slova nebo 
části textu do té doby, dokud nebudete schopni odříkat 
celý verš zpaměti.

Mistrovství v písmu – Moroni 7:45, 47–48
Na kus papíru si napište první písmeno každého slova 
v těchto třech verších. Papír použijte jako pomůcku, 
když budete tyto verše odříkávat. Poté, co verše ně-
kolikrát odříkáte, vymažte nebo přeškrtejte některá 
písmena a pokračujte v tom do té doby, dokud se 
verše nenaučíte odříkat zpaměti. Pak si vyberte jednu 
z těchto skupin lidí, ke kterým byste chtěli mít více 
pravé lásky: rodinu, členy církevního kvora nebo třídy, 
spolužáky, přátele nebo sousedy. Přemýšlejte o lidech, 
které jste si vybrali, když budete číst Moroniho 7:45, 
a zvažte, jakými způsoby jim budete prokazovat více 
křesťanské lásky.

 6. Do studijního deníku si napište jeden nebo dva způ-
soby, jimiž budete těmto lidem prokazovat více pravé 

lásky. Během následujícího týdne se modlete o to, aby vám Pán 
pomohl si k nim více pravé lásky vypěstovat. Na konci týdne se 
o svou zkušenost podělte s některým svým přítelem nebo čle-
nem rodiny.

 7. Do studijního deníku si pod dnešní látku napište toto:

Prostudoval(a) jsem si Moroniho 7:20–48 a dokončil(a) 
jsem tuto lekci (datum).

Další otázky, úvahy a postřehy, o které bych se rád(a) podělil(a) 
se svým učitelem:
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32. BLOK: 2. DEN

Moroni 8–9
Úvod
Moroni 8 je epištola (dopis), kterou napsal Mormon 
svému synu Moronimu ohledně toho, proč malé děti 
nemají zapotřebí křtu. V této epištole Mormon rovněž 
učil o tom, jak se můžeme připravit na to, abychom 
mohli přebývat s Bohem. Na závěr vyjádřil obavy 
ze zlovolnosti Nefitů a zkázy, jež jim bezprostředně 
hrozila. Moroni 9 obsahuje poslední zaznamenanou 
Mormonovu epištolu adresovanou jeho synovi. Vyjádřil 
v ní zármutek nad tím, v jakém stavu zlovolnosti se 
Nefité nacházeli, a naléhal na Moroniho, aby pilně 
pracoval na tom, aby Nefitům pomohl činit pokání. Bez 
ohledu na zkaženost svého lidu vyzýval svého syna, 
aby byl věrný v Kristu a aby ve své mysli nechal na věky 
spočívat zaslíbení věčného života.

Moroni 8:1–24
Mormon napsal svému synu Moronimu o těch, kteří mají 
zapotřebí křtu
Přemýšleli jste někdy nad tím, proč se v Církvi Ježíše 
Krista Svatých posledních dnů děti křtí až poté, co do-
sáhnou věku osmi let? Mormon v dopise svému synu 
Moronimu učil některým důležitým pravdám ohledně 
spasení malých dětí a křtu, včetně toho, proč se děti 
křtí až poté, co dosáhnou věku osmi let. V úvodu svého 
dopisu Moronimu hovořil Mormon o jedné rozepři 
mezi Nefity. Přečtěte si Moroniho 8:4–6 a vyhledejte 
nauku, ohledně které měli Nefité rozepři. 

Přečtěte si Moroniho 8:7 a zjistěte, co Mormon udělal, 
jakmile se o tomto problému doslechl. Spasitel odpo-
věděl na Mormonovu modlitbu tím, že mu vysvětlil, 
proč malé děti před dosažením věku zodpovědnosti 
křest nepotřebují. Přečtěte si Moroniho 8:8–9 a zjis-
těte, co Spasitel řekl ohledně toho, proč se nemluvňata 
a malé děti nekřtí.

„Prokletí Adamovo“ v Moronim 8:8 se vztahuje na Ada-
movo vyloučení z Boží přítomnosti v důsledku Pádu. 
Někteří Nefité zjevně neporozuměli nauce o křtu. Proto 
se nesprávně domnívali, že malé děti nejsou hodny být 
v Boží přítomnosti, aniž by prošly obřadem křtu, a chtěli 
děti křtít, dokud jsou ještě velmi malé. K porozumění 
tomuto verši by mohlo být rovněž užitečné uvědomit 
si, že hřích je „vědomá neposlušnost Božích přikázání“. 
(Průvodce k písmům, heslo „Hřích“, scriptures.lds.org.) 
Abyste nauce obsažené v tomto verši lépe porozuměli, 
mohli byste si vytvořit křížový odkaz mezi Moronim 8:8 
a druhým článkem víry.

Přečtěte si Moroniho 8:10 a vyhledejte slova, jimiž lze 
doplnit tuto pravdu: Pokání a křest jsou nezbytné 
pro všechny ty, kteří   
 .

Protože pokání a křest jsou nezbytné pouze pro ty, kteří 
jsou svéprávní a schopni dopustit se hříchu, Mor-
mon učil, že je nesprávné křtít malé děti předtím, než 
dosáhnou věku zodpovědnosti. Přečtěte si Moroniho 
8:11–13, 18–22 a vyhledejte Mormonovo vysvětlení 
toho, proč je nesprávné křtít malé děti. Tyto verše učí 
této nauce: Malé děti jsou spaseny prostřednictvím 
Usmíření Ježíše Krista.

Pán stanovil věk, kdy člověk nabývá zodpovědnosti, na 
osm let. (Viz NaS 68:25–27; Překlad Josepha Smitha, 
Genesis 17:11.) Než děti dosáhnou věku osmi let, 
nemohou hřešit, protože Satanovi není dána moc malé 
děti pokoušet. (Viz NaS 29:46–47.) Jakékoli prohřešky, 
jichž se děti před dosažením věku osmi let dopustí, 
nejsou považovány za hříchy.

Starší Dallin H. Oaks z Kvora Dvanácti 
apoštolů vysvětlil, proč malé děti nemo-
hou spáchat hřích: „Z naší nauky se 
dozvídáme, že děti před dosažením věku 
zodpovědnosti ‚nejsou schopné páchati 
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hřích‘. (Moroni 8:8.) Během této doby mohou děti 
páchat prohřešky, a to dokonce velmi vážné a škod-
livé, které je nutné napravit, ale jejich činy jim nejsou 
počítány za hříchy.“ („Sins and Mistakes“, Ensign, 
Oct. 1996, 65.)

Mormon v rámci své epištoly rovněž svědčil o tom, 
že malé děti jsou ‚živy v Kristu‘ a že pokud zemřou 
dříve, než dosáhnou věku osmi let, jsou vykoupeny 
prostřednictvím Usmíření Ježíše Krista. (Viz Moroni 
8:12–15, 22.)

Když Mormon vysvětloval, proč nemluvňata a malé 
děti nemají zapotřebí křtu, vydal svědectví o této 
zásadě: Bůh je v tom, jak jedná se svými dětmi, 
naprosto spravedlivý. To znamená, že zajistí, aby se 
každému dostalo spravedlivé a rovné šance na to, aby 
získal spasení.

 1. Tato činnost vám může pomoci naučit se vysvětlit na-
uky, jimž se učíme v první části Moroniho 8. Vyberte si 

jednu z níže uvedených situací (nebo obě dvě) a do studijního de-
níku si zapište jeden či dva verše z Moroniho 8:8–24, které vám 
pomohou vyřešit námitky dotyčného člověka. Pak v jednom či 
dvou odstavcích popište, jak byste na danou situaci zareagovali. 
Do své odpovědi zahrňte i ony verše z písem.
a) Jako misionář se setkáte s mužem, který upřímně hledá 
pravdu. Říká, že celý život ho učili tomu, že malé děti jsou 
hříšné, když se narodí, kvůli Adamovu přestupku. Je si jistý, že 
když nemluvně zemře, aniž by bylo pokřtěno, je hříšné a nemůže 
být spaseno.
b) Nedávno obrácený souhlasí s tím, že křest pro osmileté děti je 
v pořádku, ale ptá se: „Ve skutečnosti vlastně nezáleží na tom, 
zda je člověk pokřtěn ve věku osmi měsíců, nebo osmi let, že ne?“

Moroni 8:25–30
Mormon učí, co musíme dělat pro to, abychom mohli 
přebývat s Bohem
Mormon, poté, co vysvětlil, proč malé děti nemají zapo-
třebí křtu, učil, že lidé, kteří dosáhnou věku zodpověd-
nosti, musí být pokřtěni. Rovněž vysvětlil, co musíme 
dělat po křtu, abychom mohli přebývat s Bohem.

Přečtěte si Moroniho 8:25–26 a zjistěte, co musíme 
udělat, abychom mohli přebývat s Bohem, a jaké 
vlastnosti si za tím účelem musíme vypěstovat. To, co 
zjistíte, byste si mohli v písmech označit. Mohlo by 
být užitečné vědět, že „mírnost“ znamená schopnost 
podrobit se Boží vůli.

Do písem k Moronimu 8:25–26 byste si mohli napsat 
tuto zásadu: Skrze věrnou poslušnost přikázání mů-
žeme obdržet Ducha Svatého, který nás připravuje 
na to, abychom mohli přebývat s Bohem.

 2. Níže uvedené otázky vám pomohou lépe porozumět 
Moronimu 8:25–26. Nad všemi otázkami se zamyslete 

a pak si vyberte dvě nebo více z nich, na něž si odpovíte do stu-
dijního deníku:
a) Proč podle vás přijetí odpuštění hříchů může vést k mírnosti a 
k pokoře srdce?
b) Jak může mírnost a pokora srdce přivolávat do vašeho života 
Ducha Svatého?
c) Jak vám přítomnost Ducha Svatého může pomoci připravit se 
na život s Bohem?
d) Mormon učil, že pokud chceme být naplněni láskou, jež vy-
trvá, musíme se pilně modlit. Proč je podle vás zapotřebí pilné 
modlitby, chceme-li být naplněni láskou?

Jak je zaznamenáno v Moronim 8:27, Mormon odsuzo-
val hřích pýchy mezi Nefity. Přečtěte si Moroniho 8:27 
a zjistěte, co se v důsledku pýchy Nefitů stalo. Pak toto 
porovnejte s tím, jaké jsou důsledky mírnosti a pokory 
srdce, které jsou uvedeny v Moronim 8:26.

Mormon vyzval Moroniho, aby se za Nefity modlil, aby 
snad mohli činit pokání a získat požehnání, která po-
psal ve svém dopise. (Viz Moroni 8:28–30.) Na základě 
toho, co Mormon radil svému synu, zvažte možnost 
modlit se za konkrétní jednotlivce, které znáte a kteří 
mají zapotřebí přijmout požehnání evangelia, a snažte 
se najít způsoby, jak těmto lidem pomoci.

Moroni 9:1–20
Mormon popisuje zlovolnost Nefitů a Lamanitů
Vzpomeňte si na nějakou situaci, kdy jste se snažili 
někomu pomoci, ale dotyčná osoba vaši pomoc od-
mítla. Jak mohou někteří lidé reagovat, když ti, jimž se 
snaží pomoci, opakovaně odmítají jejich dobré úmysly? 
Během studia druhé Mormonovy epištoly určené 
jeho synu Moronimu, která se nachází v Moronim 9, 
vyhledejte, co Mormon řekl, aby svého syna povzbudil 
v tom, aby na Nefity nerezignoval.

Přečtěte si Moroniho 9:1 a vyhledejte slovo, které 
Mormon použil k popisu situace, o níž se chystal ve 
svém dopisu hovořit. Všimněte si, že bolestné v tomto 
kontextu znamená nesmírně znepokojivé. Jak je 
zaznamenáno v Moronim 9:2–19, Mormon popsal 
některé znepokojivé věci, k nimž mezi lidmi docházelo, 
což dokládá, nakolik zlovolnými se stali. Mormon byl 
podobně jako Eter, který byl prorokem mezi Jaredity, 
svědkem hněvu a zlovolnosti, jež přemohly jeho lid. 
Obával se, že se Duch Páně již přestal s nimi nesnadit. 
(Viz Moroni 9:4.)

Zamyslete se nad tím, proč Mormon mezi Nefity i na-
dále působil, přestože se v srdci zatvrdili vůči slovu 
Božímu a odmítali snahy proroků jim pomoci.
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Mormon dal Moronimu několik mocných rad ohledně 
toho, jak má sloužit lidem, kteří nemají otevřené srdce. 
Přečtěte si Moroniho 9:3–6 a označte si slova nebo 
slovní spojení, která učí této zásadě: Máme pilně pra-
covat ve službě Bohu, i když nás ti, kterým slou-
žíme, nepřijímají kladně. K výuce této zásady  
je obzvláště užitečný verš 6.

Moroni 9:21–26
Mormon povzbuzuje Moroniho, aby byl věrný
Zamyslete se nad událostmi, k nimž v nedávné době 
došlo ve vašem okolí, ve vaší zemi nebo ve světě, kvůli 
nimž by lidé mohli být sklíčení. Přečtěte si Moroniho 
9:25–26 a zjistěte, co Mormon Moronimu radil ohledně 
toho, co dělat za okolností, kdy člověk ztrácí naději.

 3. Do studijního deníku si napište odpovědi na tyto 
otázky: O čem Mormon Moronimu řekl, že má na věky 

spočívat v jeho mysli? (Viz Moroni 9:25.) Jak vám může pomoci 
snaha pamatovat na Spasitele a na Jeho Usmíření, když jste ve 
složité situaci nebo jste obklopeni zlovolností?

Z Mormonovy rady Moronimu se můžeme naučit 
této zásadě: Jsme-li věrní v Ježíši Kristu, může nás 
Kristus pozvedat i v situaci, kdy jsme obklopeni 
obtížemi a zlovolností. Být „věrný v Kristu“ může 
znamenat neustále se snažit jednat jako pravý učedník 
Spasitele, pamatovat na Spasitele a na Jeho Usmíření 
a věrně zachovávat Jeho přikázání.

 4. Do studijního deníku si napište o nějaké zkušenosti, 
kterou jste v životě měli vy nebo někdo blízký a která do-

kládá pravdivost výše uvedené zásady.

Přemýšlejte o tom, jak konkrétně můžete být věrnější 
v Kristu i v situaci, kdy vás obklopuje zlovolnost nebo 
kdy se ocitnete v nesnázích.

 5. Do studijního deníku si pod dnešní látku napište toto:

Prostudoval(a) jsem si Moroniho 8–9 a dokončil(a) jsem 
tuto lekci (datum).

Další otázky, úvahy a postřehy, o které bych se rád(a) podělil(a) 
se svým učitelem:

32. BLOK: 3. DEN

Moroni 10:1–7,  
27–29
Úvod
Moroni nabádá Lamanity a všechny ostatní, kteří si 
přečtou jeho svědectví, aby sami pro sebe zjistili, zda 
jsou jeho slova pravdivá, tím, že se zeptají Boha. Učil, 
že svědectví o Knize Mormonově a o Ježíši Kristu při-
jde mocí Ducha Svatého. Moroni směle prohlásil, že se 
se svými čtenáři setká před stolicí Boží, kde Bůh potvrdí 
pravdivost jeho slov.

Moroni 10:1–7
Moroni nás nabádá, abychom získali svědectví o Knize 
Mormonově a o Ježíši Kristu
Znovu si projděte úvodní lekce o Knize Mormonově 
v 1. bloku této příručky. Vzpomínáte si na to, jaký účel 
má závěrný kámen v klenbě a jak souvisí s Knihou 
Mormonovou? Nalistujte si úvod ke Knize Mormonově 
(naleznete ho na začátku knihy) a přečtěte si slova 
Proroka Josepha Smitha v šestém odstavci.

Prorok Joseph Smith popsal Knihu Mormonovu jako 
„závěrný kámen“ našeho náboženství, což znamená, 
že naše svědectví o Knize Mormonově drží pohromadě 
a posiluje naše svědectví o veškerých pravdách zno-
vuzřízeného evangelia. Přečtěte si poslední odstavec 
úvodu ke Knize Mormonově a zjistěte, jaké pravdy 
může člověk poznat prostřednictvím toho, že získá 
svědectví o Knize Mormonově. Stejně jako závěrný 
kámen drží pohromadě klenbu, jak Kniha Mormonova 
drží pohromadě a posiluje vaše svědectví?

Závěrný kámen
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Asi 1 400 let před tím, než Prorok Joseph Smith obdržel 
zlaté desky, Moroni zakončil záznam svého otce tím, 
že sepsal závěrečné nabádání určené těm, kteří obdrží 
Knihu Mormonovu v posledních dnech. (Viz Moroni 
10:1–2.) Slovo nabádat znamená někoho k něčemu 
důrazně povzbuzovat. Moroni toto slovo použil v po-
slední kapitole Knihy Mormonovy osmkrát. Nabádal 
všechny ty, kteří obdrží Knihu Mormonovu, aby usilo-
vali o svědectví o její pravdivosti a božskosti.

Přečtěte si Moroniho 10:3–4 a vyhledejte, co podle 
Moroniho máme udělat, abychom obdrželi svědectví 
o Knize Mormonově. Mohli byste si to označit v pís-
mech. Prostudujte si níže uvedené informace o všem, 
co podle Moroniho máme udělat:

„Čísti tyto věci“
Prvním krokem k získání svědectví o tom, že Kniha 
Mormonova je pravdivá, je si ji přečíst. Starší Tad 
R. Callister z předsednictva Sedmdesáti se podělil o to, 
jaký užitek měla jedna mladá žena z toho, že si přečetla 
celou Knihu Mormonovu:

„14 letá dívka … řekla, že se svou kamarádkou ve škole 
probírala otázku náboženství. Její kamarádka jí řekla: 
‚K jakému náboženství patříš?‘

Odpověděla: ‚K Církvi Ježíše Krista Svatých posledních 
dnů neboli k mormonům.‘

Její kamarádka odvětila: ‚Tu církev znám, a vím, že  
není pravdivá.‘

‚Podle čeho jsi to poznala?‘ odvětila dívka.

‚Protože,‘ řekla kamarádka, ‚jsem ji zkoumala.‘

‚Četla jsi Knihu Mormonovu?‘

‚Ne,‘ odpověděla kamarádka, ‚nečetla.‘

Pak tato milá mladá dívka odpověděla: ‚Pak jsi 
neprozkoumala moji církev, protože já jsem přečetla 
každou stranu Knihy Mormonovy a vím, že je 
pravdivá.‘“ („Kniha Mormonova – kniha od Boha“, 
Liahona, listopad 2011, 76.)

Proč je podle vás k získání svědectví o pravdivosti Knihy 
Mormonovy nezbytné, abychom ji četli?   
 

„[Pamatovat], jak milosrdný byl Pán“
Dalším krokem v tomto procesu je „[pamatovat], jak 
milosrdný byl Pán“. Pamatovat na to, jakých 
milosrdenství Páně se nám v životě dostává, může 
obměkčit naše srdce a připravit nás na přijetí Ducha 
Svatého. Přemítejte o okamžicích, kdy jste v životě 
pocítili Pánovo milosrdenství.

Na začátku Knihy Mormonovy Nefi prohlásil, že 
nám skrze své spisy ukáže příklady láskyplných 
milosrdenství Páně. (Viz 1. Nefi 1:20.) V závěru Knihy 
Mormonovy nás Moroni požádal, abychom pamatovali 
na milosrdenství, jež nám Pán prokazuje. (Viz Moroni 
10:3.) Vedle Moroniho 10:3 byste si mohli poznamenat 
křížový odkaz na 1. Nefiho 1:20.

 1. Do studijního deníku si napište odpověď na tyto 
otázky:

a) Jaké důkazy Pánova milosrdenství pozorujete ve svém životě?
b) Jak podle vás pamatování na Pánovo milosrdenství může ně-
komu pomoci získat svědectví o Knize Mormonově?

Když pamatujeme na milosrdenství, které Pán 
projevuje druhým i nám, může nám to pomoci 
přemítat o tom, jaká poselství se pro nás v Knize 
Mormonově skrývají.

„[Přemítat o tom] v srdci svém“
Dalším krokem, jemuž Mormon učil, je „[přemítat 
o tom] v srdci svém“. Starší Marvin J. Ashton z Kvora 
Dvanácti apoštolů vysvětlil, jak nám může přemítání 
pomoci přijmout do svého života Ducha Svatého:

„Když studuji písma, představuje pro mě 
slovo přemítat, které se tak často objevuje 
v Knize Mormonově, určitou výzvu 
a pobídku. Ve slovníku se píše, že přemítat 
znamená něco duševně zvažovat, hluboce 
o něčem přemýšlet, uvažovat, meditovat. 

… Moroni tento výraz použil, když dopisoval svůj 
záznam. [Viz Moroni 10:3.]

Přemítáním dáváme Duchu příležitost na nás působit 
a vést nás. Přemítání je mocným propojením srdce 
a mysli. Když čteme písma, dotýká se to našeho srdce 
a mysli. Když používáme dar přemítání, můžeme 
se chopit těchto věčných pravd a uvědomit si, jak je 
začlenit do svých každodenních skutků. …

Přemítání je neustálé duševní hledání. Je velkým darem 
pro ty, kteří se ho naučili používat. Budeme-li chtít 
používat dar přemítání, dostane se nám porozumění, 
pochopení a praktického uplatnění.“ („There Are Many 
Gifts“, Ensign, Nov. 1987, 20.)

 2. Do studijního deníku si napište odpověď na jednu 
z níže uvedených otázek, nebo na obě dvě:

a) Jak vám přemítání při studiu Knihy Mormonovy pomohlo po-
ciťovat Ducha Svatého?
b) Co byste mohli udělat proto, abyste při studiu písem důsled-
něji a efektivněji přemítali?
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„[Tázati se] s upřímným srdcem, s opravdovým záměrem, 
majíce víru v Krista“
Když se lidé modlí „upřímně a s opravdovým 
záměrem“, znamená to, že „mají v úmyslu jednat podle 
odpovědí, které od Boha obdrží“. (Kažte evangelium mé 
[2004], 111.)

Muž, který se jmenoval Rodolfo Armando Pérez 
Bonilla, zjistil, jak je důležité modlit se s opravdovým 
záměrem. Byl v devíti letech pokřtěn, ale jeho rodina 
nebyla v Církvi aktivní. Když dospíval, začal přemýšlet 
o evangeliu a měl tento zážitek:

„Příležitostně jsem se pomodlil, abych poznal, co je 
pravda, byla to však spíše povrchní myšlenka než 
upřímná otázka. Potom jsem se jednou večer rozhodl 
pomodlit s ‚opravdovým záměrem‘.

Řekl jsem Nebeskému Otci, že Ho chci poznat a že 
chci být součástí Jeho pravé Církve. Slíbil jsem Mu: 
‚Jestli mi dáš poznat, zda je Joseph Smith opravdový 
prorok a zda je Kniha Mormonova pravdivá, udělám 
cokoli, co budeš chtít, abych udělal. Pokud je Církev 
Ježíše Krista Svatých posledních dnů pravou Církví, 
budu se jí držet a nikdy to nevzdám.‘

Nestalo se nic okázalého, měl jsem však pocit klidu 
a šel jsem spát. O několik hodin později jsem se 
probudil s jasnou myšlenkou: ‚Joseph Smith je 
pravý prorok a Kniha Mormonova je pravdivá.‘ Tuto 
myšlenku doprovázel nepopsatelný klid. Znovu jsem 
usnul, ale opět jsem se probudil s naprosto stejnou 
myšlenkou a pocitem.

Od té doby jsem nikdy nepochyboval, že Joseph Smith 
je pravý prorok. Vím, že toto je Spasitelovo dílo a že 
Nebeský Otec zodpoví naše upřímné prosby.“ („Jak to 
vím“, Liahona, říjen 2011, 64.)

 3. Zamyslete se nad tím, jak moc chcete mít silné svě-
dectví o pravdivosti Knihy Mormonovy. Do studijního de-

níku si zapište něco z toho, co jste již udělali, abyste obdrželi 
svědectví o Knize Mormonově. Pak napište, co byste mohli udělat, 
abyste o Knize Mormonově získali ještě silnější svědectví.

Pozorně si přečtěte Moroniho 10:4 a zjistěte, o čem 
Moroni svědčil, že Bůh udělá pro ty, kteří se budou 
řídit tímto postupem – pokud budeme číst, pamato-
vat, přemítat a tázat se. Toto zaslíbení byste si mohli v 
písmech označit. (Moroni 10:4–5 jsou verše z mistrov-
ství v písmu.)

Přečtěte si Moroniho 10:5–7 a zjistěte, co ještě Moroni 
slíbil, že se můžeme prostřednictvím Ducha Svatého 
dozvědět.

Jednou ze zásad, jimž se z Moroniho 10:3–7 můžeme 
naučit, je tato: Pokud s vírou usilujeme o svědectví 
o Knize Mormonově a o Ježíši Kristu, můžeme toto 
svědectví obdržet skrze Ducha Svatého. Tuto zásadu 
byste si mohli zapsat do písem vedle těchto veršů.
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 4. Do studijního deníku si napište toto:
a) Zaznamenejte si, jak to, že jste letos četli, pamato-

vali, přemítali a modlili se, posílilo vaše svědectví o Knize Mor-
monově a o pravdách, jimž učí, nebo jak vám to pomohlo toto 
svědectví získat.
b) Přemýšlejte o okamžiku, kdy jste pocítili, jak vám Duch Svatý 
vydává svědectví o pravdivosti Knihy Mormonovy nebo některé 
jiné pravdy evangelia. Je důležité pamatovat na to, že většina 
zjevení nepřichází nějakým velkolepým způsobem. Většina lidí 
pocítí tichá a jemná nabádání Ducha Svatého, jako například 
vřelý pokojný pocit nebo ujištění o pravdě. Duch nám o pravdách 
evangelia rovněž může svědčit řádku za řádkou a pomáhat nám 
se těmto pravdám učit postupně. Napište si něco o okamžiku, 
kdy jste pocítili potvrzující svědectví Ducha Svatého.

Moroni 10:27–29
Moroni svědčil o tom, že se s námi setká před stolicí Boží
Přečtěte si Moroniho 10:27–29 a přemýšlejte o tom, jak 
tyto verše učí níže uvedené zásadě: Ti, kteří obdrželi 
Knihu Mormonovu, se budou Bohu zodpovídat 
z toho, jak na ni zareagovali. Představte si, že byste 
měli příležitost se setkat s Moronim u stolice Boží. Pře-
mítejte o tom, co byste mu řekli o Knize Mormonově 
a o tom, jak ovlivnila váš život.

Mistrovství v písmu – Moroni 10:4–5
Naučíte-li se Moroniho 10:4–5 nazpaměť, může vám 
to velmi pomoci, když se budete dělit o poselství Knihy 
Mormonovy s druhými lidmi. Zvažte možnost vyhradit 
si nyní nějaký čas na to, abyste se verše naučili slovo 
od slova nazpaměť. Jedním ze způsobů, jak to udělat, 
je přečíst si je několikrát nahlas. Pak si je slovo od slova 
třikrát napište na kus papíru nebo do studijního de-
níku. Poté vyzkoušejte, zda již umíte tyto verše odříkat 
zpaměti.

 5. Do studijního deníku si pod dnešní látku napište toto:

Prostudoval(a) jsem si Moroniho 10:1–7, 27–29 
a dokončil(a) jsem tuto lekci (datum).

Další otázky, úvahy a postřehy, o které bych se rád(a) podělil(a) 
se svým učitelem:

32. BLOK: 4. DEN

Moroni 10:8–26, 
30–34
Úvod
Poté, co Moroni učil, jak lze skrze Ducha Svatého 
získat svědectví o pravdivosti všech věcí, nabádal ty, 
kteří budou číst jeho slova, aby rozeznávali a přijímali 
duchovní dary. Moroni v závěru Knihy Mormonovy 
nabádal všechny lidi, aby přišli ke Kristu, chopili se 
každého dobrého daru, který nabízí, a byli skrze Něj 
zdokonalováni.

Moroni 10:8–26
Moroni učí o darech Ducha a o jejich účelu v díle Páně
Zamyslete se nad okamžikem, kdy vám Nebeský Otec 
požehnal, abyste byli schopni vykonat něco, co byste 
vlastními silami nezvládli. Moroni v závěrečné kapitole 
své knihy svědčil o pomoci a síle, které nám Pán může 
propůjčit. Přečtěte si Moroniho 10:8 a vyhledejte slova, 
která popisují duchovní schopnosti a požehnání, které 
Nebeský Otec dává svým věrným dětem.

„Dary Boží“, o nichž Moroni hovořil v Moronim 10:8, 
jsou rovněž popisovány jako „dary Ducha“ nebo 
„duchovní dary“. Slova „dary Boží“ byste si v pís-
mech mohli označit. Do písem vedle Moroniho 10:8 si 
napište tuto pravdu: Bůh svým dětem uděluje dary 
Ducha k jejich prospěchu.

Přečtěte si Moroniho 10:9–16 a označte si každý 
duchovní dar, o němž se Moroni zmínil. Je důležité si 
uvědomit, že duchovní dary, o kterých hovoří Moroni, 
představují jen několik příkladů mnoha duchovních 
darů, které existují. Starší Marvin J. Ashton z Kvora 
Dvanácti apoštolů učil, že „Bůh dává každému z nás 
jeden nebo více zvláštních talentů“:

„Zdá se mi, že jednou z největších 
životních tragédií je, když některý člověk 
sám sebe zařadí jako někoho, kdo nemá 
žádné talenty nebo dary. … Dojít k zá-
věru, že nemáme žádné dary, když se 
posuzujeme podle postavy, inteligence, 

prospěchu ve škole, bohatství, moci, postavení nebo 
vzhledu, je nejenom nespravedlivé, ale i nesmyslné …

… Chtěl bych se namátkou zmínit o několika darech, 
které nejsou vždy zjevné nebo nápadné, ale které jsou 
velmi důležité. Mohou mezi nimi být vaše dary – dary, 
které nejsou tolik zjevné, nicméně jsou skutečné a cenné.
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Zkusme si projít některé z těchto méně nápadných 
darů: dar ptát se, dar naslouchat, dar slyšet a pou-
žívat tichý a jemný hlas, dar být schopen plakat, dar 
vyvarovat se sváru, dar být příjemný, dar vyvarovat se 
marných opakování, dar usilovat o to, co je spravedlivé, 
dar nevynášet soud, dar vzhlížet k Bohu s očekáváním 
Jeho vedení, dar být učedníkem, dar pečovat o druhé, 
dar být schopen přemítat, dar pronášet modlitbu, dar 
vydávat mocné svědectví a dar přijímat Ducha Svatého.

Musíme mít na paměti, že každému člověku je dán dar 
Duchem Božím. [Viz NaS 46:11–12.] Je naším právem 
a zodpovědností přijímat své dary a dělit se o ně. Dary 
a moci Boží jsou k dispozici každému z nás.“ („There 
Are Many Gifts“, Ensign, Nov. 1987, 20.)

Přečtěte si Moroniho 10:17 a povšimněte si Moroniova 
učení, že každý věrný člen Církve má alespoň jeden 
duchovní dar. (Viz také NaS 46:11.) Starší Robert 
D. Hales z Kvora Dvanácti apoštolů učil, že „dary Du-
cha … budou každému z nás pomáhat dosáhnout cíle 
získat věčný život.

Tyto dary Ducha jsou obsaženy v daru 
Ducha Svatého. Duch Svatý je třetím 
členem věčného Božstva a je rovněž 
nazýván Svatým Duchem. Tento Svatý 
Duch je dar od Boha, který nám má 
pomáhat činit rozhodnutí, jež nám 

umožní zjistit a naplnit své poslání. …

V těchto posledních dnech nám bylo dáno porozumění 
darům Ducha prostřednictvím zjevení, jak je zazname-
náno ve 46. oddíle Nauky a smluv. Ve 46. oddíle jsou 
dary Ducha popsány takto:

‚Neboť každému nebyly dány všechny dary; neboť je 
mnoho darů a každému člověku je dán dar Duchem 
Božím.‘ (Verš 11.)

Je nám jasně řečeno, že každému z nás je dán dar 
nebo dary. Víme, jaký dar jsme dostali? Usilujeme o to, 
abychom své dary rozpoznali?“ („Gifts of the Spirit“, 
Ensign, Feb. 2002, 12.)

 1. Zamyslete se nad duchovními dary, které jste obdrželi 
od Boha, a pak si do studijního deníku napište odpověď 

na dvě nebo na všechny tyto otázky:
a) Jaký máte užitek z darů Ducha, které jste obdrželi?
b) Jakých příkladů duchovních darů jste si povšimli v dnešní Cír-
kvi?
c) Jak můžete používat své duchovní dary k tomu, abyste požeh-
nali životu druhých? Jak byl prostřednictvím darů druhých lidí 
požehnán váš život?

Přemýšlejte o tom, jak se duchovní dary projevily při 
příchodu Knihy Mormonovy. Na příslušné řádky na-
pište, které duchovní dary, tak jak jsou znázorněny na 

jednotlivých obrázcích, byly patrné v životě Josepha 
Smitha:

Moroni 10:11 -----------------------------------

Moroni 10:14 -----------------------------------
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Moroni 10:16 -----------------------------------

Moroni svědčil, že k tomu, abychom mohli obdržet 
duchovní dary, musíme mít víru. Učil, že Bůh „působí 
mocí podle víry dětí lidských, stejně dnes a zítra a na 
věky“. (Moroni 10:7.) Přečtěte si Moroniho 10:19, 24 
a zjistěte, co brání lidem přijímat a rozpoznávat du-
chovní dary.

 2. Do studijního deníku si napište, proč podle vás lidé 
ve stavu nevíry nedokáží rozpoznat ani obdržet moc 

a dary Boží.

Přečtěte si Moroniho 10:20–23. Vyhledejte, čemu Mo-
roni učil o důležitých duchovních darech víry, naděje 
a pravé lásky. Svědčil o tom, že duchovní dar víry 
vede k úžasnému požehnání. Přečtěte si verš 23 a toto 
požehnání najděte. Všimněte si, že slova „všechny 
věci, které jsou pro mne žádoucí“ mohou znamenat 
„všechny věci, které si přeji, abyste dělali“. V Moronim 
10:23 byste si mohli označit větu, která učí této zásadě: 
Máme-li víru, budeme schopni dělat to, co Ne-
beský Otec chce, abychom dělali.

 3. Abyste dokázali lépe rozeznat, jak se tato zásada na-
plňuje nebo by se mohla naplňovat ve vašem životě, na-

pište si do studijního deníku několik vět, jimiž doplníte jednu 
z níže uvedených vět, nebo obě dvě:
a) Prožil(a) jsem naplnění zaslíbení uvedeného v Moronim 
10:23, když …
b) Zaslíbení, které se nachází v Moronim 10:23, mi může po-
moci s …

 4. Zamyslete se nad dvěma zásadami, jimž jste se naučili 
v Moronim 10:8–26: Bůh svým dětem uděluje dary 

Ducha k jejich prospěchu. Máme-li víru, budeme schopni 
dělat to, co Nebeský Otec chce, abychom dělali. Do studij-
ního deníku si napište odpověď na tyto otázky:
a) Jak vám znalost těchto dvou zásad může v životě pomoci 
právě teď?
b) Jak vám tyto zásady mohou pomoci využít příležitostí, které 
se mohou objevit v budoucnu?

Moroni 10:30–34
Moroni uzavírá svůj záznam tím, že všechny zve, aby přišli 
ke Kristu a byli v Něm zdokonalováni

Je podle vás možné být dokonalý v tomto 
životě? President James E. Faust z Prvního 
předsednictva vysvětlil přikázání, že se 
máme stát dokonalými: „Dokonalost je 
věčný cíl. I když dokonalosti nemůžeme 
dosáhnout ve smrtelnosti, usilovat o ni je 

přikázáním, které můžeme v konečném důsledku skrze 
Usmíření dodržet.“ („This Is Our Day“, Ensign, May 
1999, 19.)

Jak učil president Faust, dokonalost je cíl, na jehož do-
sažení můžeme pracovat nyní a dosáhnout ho můžeme 
se Spasitelovou pomocí v životě, který přijde. Moroni 
uzavřel své svědectví poučením o tom, co můžeme 
dělat, abychom do svého života přizvali Spasitelovu 
očišťující moc a nakonec byli prostřednictvím Jeho 
Usmíření zdokonaleni.

 5. Do studijního deníku si překreslete tuto tabulku:

Co mohu dělat já Co slibuje Bůh

Pozorně si přečtěte Moroniho 10:30–33 a zjistěte: a) co musíme 
dělat, abychom se stali čistými a nakonec i dokonalými, a b) co 
Bůh slibuje, že udělá, aby nám pomohl. To, co naleznete, si zazna-
menejte do příslušného sloupce tabulky.
Pod tabulku do svého studijního deníku nebo do 
písem vedle Moroniho 10:32–33 si napište toto: Když 
přijdeme k Ježíši Kristu, můžeme být skrze Jeho 
Usmíření očištěni a zdokonaleni.

Přicházení ke Kristu je celoživotní proces, který začíná 
v okamžiku, kdy v Něj uvěříme a pak v životě pokorně 
usilujeme o Jeho vliv. Tento proces pokračuje tím, že 
přijmeme Jeho evangelium, přijmeme Ho jako svého 
Spasitele, činíme pokání, uzavíráme s Ním smlouvy 
skrze obřady evangelia a vytrváme věrně v poslušnosti 
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Jeho přikázání až do konce svého života. Nakonec při-
jdeme ke Kristu, když se staneme takovými, jako je On; 
pak s Ním budeme moci přebývat ve věčnostech.

Starší Jeffrey R. Holland z Kvora Dvanácti apoštolů 
shrnul Moroniovo závěrečné pozvání, abychom přišli 
ke Kristu, které nalézáme v Moronim 10:30–33:

„Moroniovo [závěrečné svědectví klade 
důraz na] víru v Ježíše Krista, naději 
v Krista a Kristovu pravou lásku, s modlit-
bou, aby nás tyto tři velké křesťanské 
ctnosti, tyto tři dokonalé křesťanské 
zásady, vedly k čistotě. …

Závěrečná, poslední a ojedinělá výzva tohoto závěr-
ného kamene našeho náboženství a zároveň té nej-
správnější knihy, která kdy byla napsána, zní, abychom 
se nedotýkali nečistých věcí; abychom byli svatí a bez 
poskvrny; abychom byli čistí. A tato čistota může nastat 
jedině skrze krev Beránka, který snášel náš zármutek 
a nesl naše utrpení, Beránka, který byl raněn za naše 
přestupky a bit za naše nepravosti, Beránka, kterým 
bylo opovrhováno a který byl sužován, ale kterého jsme 
si nevážili. (Viz Mosiáš 14.) …

Čistota – skrze krev Beránkovu. To je to, o co [Kniha 
Mormonova] naléhavě prosí.“ („A Standard unto My 
People“ [sympózium CVS o Knize Mormonově,  
9. srpna 1994], 15, si.lds.org.)

Znovu si přečtěte Moroniho 10:32–33 a označte si části 
textu, které zdůrazňují, že jediný způsob, jímž můžeme 
být dokonalí, je být dokonalými „v Kristu“. To zna-
mená, že nemůžeme dosáhnout dokonalosti vlastními 
silami – musíme se spolehnout na moc a milost Spa-
sitelova Usmíření. Přemítejte o tom, proč potřebujeme 
Usmíření Ježíše Krista k tomu, abychom se mohli stát 
čistými a dokonalými. V Moronim 10:32–33 byste si 
mohli označit části textu, které vám přinášejí povzbu-
zení, když se snažíte být čistí a když usilujete o dosa-
žení věčného cíle být dokonalými.

Znovu se podívejte do studijního deníku na to, co jste 
si napsali do tabulky pod nadpis „Co mohu dělat já“. 
Z uvedených činností si jednu vyberte a přemítejte 
o tom, jak můžete v oné oblasti svého života pracovat 
s větší pílí.

Přečtěte si Moroniho 10:34 a vyhledejte důkaz Moroni-
ovy víry v Ježíše Krista a naděje na to, že získá věčný ži-
vot. I my můžeme mít víru a naději, učiníme-li ze studia 
Knihy Mormonovy celoživotní záležitost a budeme-li 
uplatňovat pravdy, jimž na svých stránkách učí.

 6. Na závěr tohoto kurzu studia Knihy Mormonovy odpo-
vězte ve svém studijním deníku na níže uvedené otázky 

a buďte připraveni podělit se o odpovědi se svým učitelem:
a) Jak letošní studium Knihy Mormonovy ovlivnilo nebo ovliv-
ňuje váš život?
b) Které lekce nebo zásady vám pomohly „přijít ke Kristu“ a po-
sílily vaši víru ve Spasitele?
c) Jaké máte o Knize Mormonově svědectví?

 7. Do studijního deníku si pod dnešní látku napište toto:

Prostudoval(a) jsem si Moroniho 10:8–26, 30–34 
a dokončil(a) jsem tuto lekci (datum).

Další otázky, úvahy a postřehy, o které bych se rád(a) podělil(a) 
se svým učitelem:
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