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Jan 16  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 445
Jan 17  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 449
Jan 18–19  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 454
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Jan 20  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 459
Jan 21  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 464

Lekce pro domácí studium: Jan 16–21 (16. blok)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 469
Úvod ke Skutkům apoštolů  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0

Skutkové 1:1–8  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0
Skutkové 1:9–26  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0
Skutkové 2  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0
Skutkové 3  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0
Skutkové 4–5  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0

Lekce pro domácí studium: Skutkové 1–5 (17. blok)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0
Skutkové 6–7  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0
Skutkové 8  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0
Skutkové 9  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0
Skutkové 10–11  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0
Skutkové 12  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0

Lekce pro domácí studium: Skutkové 6–12 (18. blok) .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0
Skutkové 13–14  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0
Skutkové 15  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0
Skutkové 16  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0
Skutkové 17  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0
Skutkové 18–19  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0

Lekce pro domácí studium: Skutkové 13–19 (19. blok)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0
Skutkové 20–22  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0
Skutkové 23–26  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0
Skutkové 27–28  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0

Úvod k Epištole Pavla k Římanům  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0
Římanům 1–3  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0
Římanům 4–7  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0

Lekce pro domácí studium: Skutkové 20 – Římanům 7 (20. blok)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0
Římanům 8–11  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0
Římanům 12–16  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0

Úvod k První epištole Pavla ke Korintským  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0
1. Korintským 1–2 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0
1. Korintským 3–4  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0
1. Korintským 5–6 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0

Lekce pro domácí studium: Římanům 8 – 1. Korintským 6 (21. blok)  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0
1. Korintským 7–8 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0



107
108
109
110

111
112

113
114
115

116
117

118
119

120

121
122
123

124
125

126

127
128

129

130

1. Korintským 9–10  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0
1. Korintským 11  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0
1. Korintským 12  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0
1. Korintským 13–14 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0

Lekce pro domácí studium: 1. Korintským 7–14 (22. blok)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0
1. Korintským 15:1–29 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0
1. Korintským 15:30–16:24  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0

Úvod k Druhé epištole Pavla ke Korintským  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0
2. Korintským 1–3  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0
2. Korintským 4–5  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0
2. Korintským 6–7  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0

Lekce pro domácí studium: 1. Korintským 15 – 2. Korintským 7 (23. blok)  .  .  .  .  .  . 0
2. Korintským 8–9  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0
2. Korintským 10–13 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0

Úvod k Epištole Pavla ke Galatským  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0
Galatským 1–4  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0
Galatským 5–6  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0

Úvod k Epištole Pavla k Efezským  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0
Efezským 1  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0

Lekce pro domácí studium: 2. Korintským 8 – Efezským 1 (24. blok)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0
Efezským 2–3 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0
Efezským 4  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0
Efezským 5–6 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0

Úvod k Epištole Pavla k Filipenským  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0
Filipenským 1–3  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0
Filipenským 4 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0

Lekce pro domácí studium: Efezským 2 – Filipenským 4 (25. blok)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0
Úvod k Epištole Pavla ke Kolossenským  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0

Kolossenským  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0
Úvod k První epištole Pavla k Tessalonicenským  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0

1. Tessalonicenským 1–2  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0
1. Tessalonicenským 3–5  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0

Úvod k Druhé epištole Pavla k Tessalonicenským  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0
2. Tessalonicenským  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0

Úvod k První epištole Pavla k Timoteovi  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0
1. Timoteovi  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0

Lekce pro domácí studium: Kolossenským – 1. Timoteovi (26. blok)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0
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Úvod k Druhé epištole Pavla k Timoteovi  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0
2. Timoteovi 1–2  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0
2. Timoteovi 3–4 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0

Úvod k Epištole Pavla k Titovi  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0
Titovi  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0

Úvod k Epištole Pavla k Filemonovi  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0
Filemonovi  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0

Úvod k Epištole Pavla k Židům  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0
Židům 1–4  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0

Lekce pro domácí studium: 2. Timoteovi 1 – Židům 4 (27. blok) .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0
Židům 5–6  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0
Židům 7–10  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0
Židům 11  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0
Židům 12–13 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0

Úvod k Epištole obecné Jakuba  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0
Jakub 1  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0

Lekce pro domácí studium: Židům 5 – Jakub 1 (28. blok)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0
Jakub 2  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0
Jakub 3  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0
Jakub 4–5 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0

Úvod k První epištole obecné Petra  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0
1. Petrova 1–2  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0
1. Petrova 3–5  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0

Lekce pro domácí studium: Jakub 2 – 1. Petrova 5 (29. blok) .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0
Úvod k Druhé epištole obecné Petra  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0

2. Petrova 1 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0
2. Petrova 2–3  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0

Úvod k První epištole obecné Jana  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0
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Úvod k Novému zákonu –
příručce pro učitele
semináře
Náš účel
V Cíli programu Semináře a instituty náboženství se uvádí:

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

Abychom tohoto záměru dosáhli, učíme studenty naukám a zásadám evangelia tak,
jak jsou obsaženy v písmech a ve slovech proroků. Těmto naukám a zásadám učíme
takovým způsobem, který vede k porozumění a ke vzdělávání. Ve vzdělávacím
procesu pomáháme studentům plnit roli, kterou v něm mají oni, a připravujeme je
na to, aby dokázali učit evangeliu druhé.

Aby se těchto cílů dosáhlo, doporučujeme vám a studentům, které učíte, abyste do
svého společného studia písem začlenili následující základní zásady výuky a studia
evangelia:

• „Učte a studujte s Duchem.

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

• Denně studujte písma a čtěte text z příručky pro daný kurz. [Tabulky pro 
zaznamenávání četby celého Nového zákona lze najít na Kartičkách pro 
Mistrovství v písmu – Nový zákon na stránkách LDS.org a na stránkách
store.lds.org (katalog. č. 10480 121).]

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

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

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

• Osvojte si klíčové pasáže z písem a Základní nauky.“ (Výuka a studium evangelia, 
10.) 

Kromě dosažení těchto cílů máte studentům pomáhat v tom, aby byli věrní
evangeliu Ježíše Krista a aby se naučili rozlišovat mezi pravdou a omylem. Studenti
mohou mít otázky ohledně církevní nauky, historie nebo stanovisek týkajících se
společenských témat. Můžete je připravit na to, aby takovéto otázky vyřešili tím, že
jim pomůžete usilovat „o vědomosti, dokonce studiem a také vírou“ (NaS 88:118),
a tím, že budete využívat materiály v oddíle Seek Truth na stránce si.lds.org.

XI



Tato příručka pro učitele byla připravena tak, aby vám pomohla těchto cílů úspěšně
dosáhnout.

Příprava lekce
Pán přikázal těm, kteří učí Jeho evangeliu, aby učili „zásadám evangelia mého, jež
jsou v Bibli a v Knize Mormonově, ve které je plnost evangelia“. (NaS 42:12.) Dále
je poučil, že těmto pravdám mají učit tak, jak „budou vedeni Duchem“, který jim
„bude dán skrze modlitbu víry“. (NaS 42:13–14.) Při přípravě každé lekce usilujte
s modlitbou o vedení Ducha, aby vám pomohl porozumět veršům z písem
i naukám a zásadám, které tyto verše obsahují. Nabádáním Ducha se řiďte i tehdy,
když plánujete, jak studentům pomůžete v tom, aby veršům z písem porozuměli,
nechali se učit Duchem Svatým a pociťovali touhu uplatňovat to, čemu se učí.

V tomto kurzu je vaším výchozím textem pro přípravu a výuku Nový zákon. S
modlitbou si vždy prostudujte kapitoly nebo verše, kterým budete učit. Usilujte
o to, abyste porozuměli kontextu a obsahu daného bloku písem, včetně dějové
linie, lidí, míst a událostí. Když se seznamujete s kontextem a obsahem bloku
písem, snažte se rozpoznávat nauky a zásady, které jsou v nich obsaženy, a vyberte
vždy ty nejdůležitější pravdy, které by měli vaši studenti chápat a uplatňovat.
Jakmile se rozhodnete, na co se zaměříte, zvolte metody, postup a činnosti, které
nejlépe pomohou vašim studentům učit se posvátným pravdám z písem
a uplatňovat je.

Tato příručka je navržena tak, aby vám při tom pomáhala. Pečlivě si projděte látku
v dané lekci, která odpovídá bloku písem, kterému budete učit. Můžete se
rozhodnout, že použijete všechny nebo jen některé náměty pro daný blok písem,
nebo můžete přizpůsobit doporučené náměty potřebám studentů, které učíte,
a situaci, v níž se nacházejí.

Je důležité, abyste studentům v rámci každé lekce pomohli prostudovat celý blok
písem. To jim pomůže pochopit celé poselství, které si autor písem přál předat. Při
plánování lekce však můžete zjistit, že během hodiny nebudete mít dostatek času
na to, abyste použili všechny náměty pro výuku uvedené v příručce. Usilujte
o vedení Ducha a s modlitbou zvažte potřeby svých studentů, až se budete
rozhodovat, které části bloku písem zdůrazníte, abyste tak studentům pomohli
pocítit pravdivost a důležitost pravd evangelia a uplatňovat je ve svém životě.
Máte-li málo času, možná budete muset přizpůsobit další části lekce tím, že krátce
shrnete některou skupinu veršů nebo nasměrujete studenty k tomu, aby dokázali
rychle určit některou zásadu nebo nauku, a poté se přesunete k další skupině veršů.

Při zvažování toho, jak přizpůsobit látku uvedenou v lekci, se řiďte touto radou
staršího Dallina H. Oakse z Kvora Dvanácti apoštolů:

„President Packer často učí, že si máme látku nejprve osvojit a pak ji teprve
přizpůsobit. Jsme-li ve všech ohledech obeznámeni s předepsanou lekcí, které
máme učit, můžeme se řídit Duchem a lekci přizpůsobit.“ („4.3.4 Decide through
Inspiration“ z „A Panel Discussion with Elder Dallin H. Oaks“ [satelitní přenos
Seminářů a institutů náboženství, 7. srpna 2012]; LDS.org.)

Při přípravě na výuku pamatujte na studenty, kteří mají zvláštní potřeby.
Přizpůsobte činnosti a svá očekávání tak, abyste jim pomohli dosáhnout úspěchu.
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Komunikace s rodiči a vedoucími vám pomůže být si vědomi potřeb vašich
studentů a úspěšně pro ně připravovat hodnotné a povznášející zážitky.

Při přípravě na lekce byste mohli použít nástroje Poznámky a Deník, jež najdete na
stránkách LDS.org nebo v aplikaci Knihovna evangelia určené pro mobilní zařízení.
Pomocí těchto nástrojů si můžete označovat místa v písmech, v konferenčních
proslovech, v článcích z církevních časopisů a v lekcích. Také do nich můžete
přidávat a ukládat poznámky, které použijete při výuce lekcí. Více informací o tom,
jak používat tyto nástroje, najdete v oddíle Notes and Journal Help na stránkách
LDS.org.

Některé materiály v této příručce byly převzaty a upraveny z příručky New Testament
Student Manual (Church Educational System Manual, 2014).

Jak používat příručku pro učitele denního studia
Úvod ke knize
Úvody ke knihám poskytují přehled jednotlivých knih. Každý úvod vysvětluje
mimo jiné to, kdo danou knihu napsal, popisuje některé charakteristické rysy knihy
a uvádí shrnutí jejího obsahu.

Úvod k bloku písem
Úvod k bloku písem poskytuje krátký přehled o kontextu a obsahu bloku písem pro
každou lekci.

Skupiny veršů a shrnutí kontextu
Bloky písem jsou často rozděleny do menších segmentů neboli skupin veršů, které
se zaměřují na určité téma či děj. Za odkazem na jednotlivé skupiny veršů
následuje stručné shrnutí událostí nebo nauk, jež jsou v nich obsaženy.

Pomůcky k výuce
Pomůcky k výuce vysvětlují zásady a metody výuky evangelia. Mohou vám
pomáhat při vaší snaze se jako učitel zlepšovat.

Hlavní část lekce
Hlavní část lekce vás povede při vašem studiu a při výuce. Obsahuje náměty pro
výuku, k nimž patří otázky, činnosti, citáty, schémata a tabulky.

Nauky a zásady
Nauky a zásady, které přirozeně vyplývají ze studia textu písem, jsou zvýrazněny
tučně, abyste je mohli snáze rozpoznat a zaměřit se na ně během diskusí se
studenty.

Obrázky
Obrázky vedoucích Církve a vyobrazení událostí z písem představují názorné
pomůcky, které můžete používat při výuce, jsou-li k dispozici.
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Mistrovství v písmu
25 veršů a pasáží z mistrovství v písmu z Nového zákona je zvýrazněno v kontextu
lekcí, ve kterých se objevují. Každá z těchto lekcí také obsahuje námět pro výuku
těchto pasáží. Aby se vám dařilo pasáže z mistrovství v písmu konzistentně
probírat, jsou v rámci celé příručky průběžně uvedeny činnosti na procvičení
mistrovství v písmu. Další náměty pro výuku mistrovství v písmu naleznete
v dodatku této příručky nebo v oddíle Seminary Student Resources na stránkách
LDS.org.

Místo na okraji
Místo na okraji stránky v tištěné příručce pro učitele lze využít při přípravě lekce k
zapisování poznámek, zásad, zkušeností nebo dalších námětů a myšlenek podle
toho, jak vás bude nabádat Duch Svatý.

Komentář a historické souvislosti
Na konci některých lekcí jsou uvedeny dodatečné citáty a vysvětlení, které vám
poskytnou širší porozumění historickému kontextu, určitým pojmům či pasážím
z písem. Informace z této části používejte k přípravě na to, abyste během výuky
dokázali zodpovědět případné otázky nebo poskytnout dodatečné postřehy. Další
pomůcky s komentáři najdete v digitální verzi této příručky na stránkách LDS.org
a v aplikaci Knihovna evangelia.

Doplňkové náměty pro výuku
Na konci některých lekcí se nacházejí doplňkové náměty pro výuku. Poskytují
návrhy a doporučení pro výuku nauk a zásad, které nemusí být probírány v hlavní
části lekce nebo na ně není kladen takový důraz. Mohou také obsahovat návrhy
ohledně používání audiovizuálních pomůcek, jako jsou videa na DVD a videa na
stránkách LDS.org. Další náměty pro výuku najdete v digitální verzi této příručky
na stránkách LDS.org.

Seminář formou denního studia (uvolňování z vyučování
a ranní seminář)
Tato příručka obsahuje následující prvky pro učitele semináře formou denního
studia: 160 lekcí pro učitele denního studia, pomůcky pro výuku, úvody
k jednotlivým knihám a zdroje pro výuku mistrovství v písmu a Základních nauk.

Úvody ke knihám
Úvod ke knize se nachází vždy před první lekcí o příslušné knize písem. Tyto úvody
poskytují přehled dané knihy tím, že odpovídají na tyto otázky: Proč studovat tuto
knihu? Kdo napsal tuto knihu? Kdy a kde byla napsána? Pro koho byla napsána
a proč? a Jaké jsou charakteristické rysy této knihy? V úvodu je také stručně shrnut
obsah dané knihy. Učitelé by měli podle potřeby začlenit informace o kontextu
a historických souvislostech z těchto úvodů do lekce.
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Lekce pro učitele denního studia
Uspořádání lekcí
Každá lekce v této příručce se zaměřuje spíše na určitý blok písma než na konkrétní
pojem, nauku či zásadu. Toto uspořádání pomůže vám a vašim studentům studovat
písma v určité posloupnosti a diskutovat o naukách a zásadách v pořadí, ve kterém
se objevují přirozeně v textu písem. Když se studenti seznámí s kontextem, ve
kterém se určitá nauka nebo zásada nachází, může to prohloubit jejich porozumění
této pravdě. Studenti budou navíc schopni lépe rozumět plnému rozsahu poselství,
která nám inspirovaní pisatelé písem měli v úmyslu předat. Výuka z písem tímto
způsobem také pomůže studentům poznat, jak nacházet a uplatňovat věčné pravdy
při osobním studiu písem.

V jednotlivých lekcích není na všechny segmenty daného bloku písem kladen
stejný důraz. Některým segmentům je věnováno méně pozornosti, protože jsou
méně důležité pro celkové poselství inspirovaného pisatele nebo protože se příliš
netýkají mládeže. Vaší zodpovědností je přizpůsobit tyto materiály potřebám
a zájmům studentů, které učíte. Náměty pro lekce v této příručce byste mohli
přizpůsobit například tím, že se rozhodnete klást větší důraz na určitou nauku či
zásadu, která je uvedena v látce dané lekce, nebo tím, že se rozhodnete věnovat
menší pozornost segmentu z bloku písem, který je v příručce podrobně rozebírán.
Při přípravě i při výuce usilujte o to, aby vás vedl Duch Svatý a pomohl vám lekce
vhodným způsobem přizpůsobovat.

Nauky a zásady
V hlavní části každé lekce jsou klíčové nauky a zásady zvýrazněny tučně. Tyto
nauky a zásady jsou uvedeny ve studijních osnovách, protože 1) odrážejí hlavní
poselství daného bloku písem, 2) se zvláštní měrou týkají potřeb a situace studentů
nebo 3) jsou to klíčové pravdy, které mohou pomoci studentům prohloubit jejich
vztah s Pánem. Nezapomínejte na to, že Nový zákon učí také mnoha dalším
pravdám, které nejsou obsaženy ve studijních osnovách. President Boyd K. Packer
z Kvora Dvanácti apoštolů učil, že v písmech se nachází „nekonečné množství
kombinací pravd, které odpovídají potřebám každého jednotlivce v každé situaci“.
(„The Great Plan of Happiness“ [sympozium CVS o Nauce a smlouvách a historii
Církve, 10. srpna 1993], LDS.org; viz také Teaching Seminary: Preservice Readings
[2004], 69, LDS.org.)

Během výuky neustále poskytujte studentům příležitosti rozpoznávat a nacházet
v písmech nauky a zásady. Když budou studenti vyjadřovat pravdy, které našli,
budou možná často používat jiná slova než ta, která jsou uvedena v této příručce.
Mohou také objevit pravdy, které nejsou zahrnuty do osnovy lekce. Dávejte pozor
na to, abyste odpovědi studentů nezavrhovali jako nesprávné jen proto, že slova,
která studenti použijí, se liší od slov použitých v příručce, nebo proto, že studenti
najdou pravdu, která v textu příručky není zmíněna. Pokud je však tvrzení
některého studenta naukově nesprávné, je vaší zodpovědností tomuto studentovi
taktně pomoci jeho tvrzení opravit, aniž byste narušili ovzduší lásky a důvěry. Tímto
způsobem se to může stát pro studenty ve vaší třídě zkušeností, při které se naučí
něčemu důležitému.
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Časové rozložení
Tato příručka obsahuje 160 lekcí pro seminář formou denního studia. Jednotlivé
lekce a jejich časové rozložení můžete podle potřeby přizpůsobit, tak aby to
odpovídalo času, který máte pro výuku tohoto kurzu k dispozici. Příklad průvodce
časovým rozložením najdete v dodatku této příručky. Průvodce časovým
rozložením vychází ze školního roku, který se skládá z 36 týdnů nebo 180 dnů
a který dále obsahuje 20 „přizpůsobitelných dnů“, které můžete využít
k přizpůsobení lekcí denního studia, k tomu, abyste studentům pomohli osvojit si
klíčové pasáže z písem a Základní nauky, k zopakování předchozí látky,
k provedení a zhodnocení hodnoticích zkoušek a k plánovanému přerušení výuky.

Náhradní úkoly
Příručku Nový zákon – studijní průvodce pro studenty semináře formou domácího studia
lze využít i v programu denního studia jako zdroj pro náhradní úkoly pro studenty.
Lekce ve studijním průvodci pro studenty formou domácího studia jsou souběžné
s lekcemi uvedenými v této příručce. Studenti, kteří mají příliš častou absenci,
mohou dostat náhradní úkoly ze studijního průvodce, které budou korespondovat
s látkou, kterou na semináři zameškali. Tyto úkoly můžete vytisknout ze stránek
LDS.org, takže není nutné dávat studentům, kteří mají vypracovat náhradní úkoly,
celou příručku. Více informací o příručce Nový zákon – studijní průvodce pro studenty
semináře formou domácího studia najdete v oddíle „Seminář formou domácího
studia“.

Pomůcky k výuce
Pomůcky k výuce v této příručce jsou uvedeny na okraji stránek. Tyto pomůcky k
výuce vysvětlují a znázorňují, jak můžete vy a studenti, které učíte, uplatňovat
Základní zásady výuky a studia evangelia při svém studiu Nového zákona. Také
poskytují náměty, jak efektivně používat různé výukové metody, dovednosti
a postupy. Jakmile porozumíte zásadám obsaženým v pomůckách k výuce, snažte
se je při výuce důsledně uplatňovat.

Mistrovství v písmu a Základní nauky
Aby si studenti více vážili věčných pravd a posílili svou sebedůvěru při studiu a
výuce z písem, Semináře a instituty náboženství (S&I) vybraly několik veršů a
pasáží z písem, které by se měli studenti během každého studijního kurzu naučit.
Patří k nim navíc i seznam Základních nauk, který klade důraz na klíčové nauky,
jimž by studenti měli rozumět, věřit jim a žít podle nich celé čtyři roky, kdy
navštěvují seminář, i po zbytek života. Příručky pro jednotlivé kurzy semináře byly
připraveny tak, aby vyzdvihovaly Základní nauky, které student objevuje postupně
v průběhu studia písem. S&I měly při výběru mnoha veršů a pasáží z mistrovství v
písmu na paměti Základní nauky, a tak až budete studenty učit veršům a pasážím z
mistrovství v písmu, budete je zároveň učit Základním naukám.

Když si studenti uchovávají věčné pravdy v mysli a v srdci jako poklad, Duch Svatý
jim tyto pravdy může připomenout v okamžiku, kdy to budou potřebovat, a může
jim dodat odvahu jednat s vírou. (Viz Jan 14:26.) President Howard W. Hunter učil:
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„Důrazně vás povzbuzuji, abyste při výuce používali písma a abyste ze všech sil
pomáhali studentům písma používat a dobře se s nimi obeznámit. Rád bych, aby si
naši mladí vypěstovali důvěru k písmům. …

Zaprvé bychom chtěli, aby studenti měli důvěru v sílu písem a v pravdy, které jsou
v nich obsaženy; důvěru v to, že jejich Nebeský Otec k nim skrze písma skutečně
promlouvá, a důvěru v to, že se mohou na písma obracet a nacházet v nich
odpovědi na své problémy a modlitby. …

Doufáme, že žádný váš student neodejde z vaší třídy s obavami, s rozpaky nebo se
studem, že nedokáže získat pomoc, kterou potřebuje, protože nezná písma natolik
dobře, aby našel příslušnou pasáž.“ („Eternal Investments“ [proslov k učitelům
náboženství CVS, 10. února 1989], 2, si.lds.org; viz také Teaching Seminary:
Preservice Readings [2004], 20, LDS.org.)

Další informace týkající se mistrovství v písmu a Základních nauk najdete v
dodatku této příručky.

Jak používat lekce pro domácí studium
Shrnutí lekcí pro studenty
Toto shrnutí vám pomůže seznámit se s kontextem, naukami a zásadami, které
studenti studovali během týdne ze studijního průvodce studenta.

Úvod lekce
Úvod lekce vám pomůže poznat, na které části bloku písem bude během lekce
kladen důraz.

Skupiny veršů a shrnutí kontextu
Verše jsou seskupeny podle toho, jak se v daném bloku písem mění kontext nebo
obsah. Za odkazem na jednotlivé skupiny veršů následuje stručné shrnutí událostí
nebo nauk, jež jsou v nich obsaženy.

Hlavní část lekce
Hlavní část lekce vás povede při vašem studiu a při výuce. Obsahuje náměty pro
výuku, k nimž patří otázky, činnosti, citáty, schémata a tabulky.

Nauky a zásady
Nauky a zásady, které přirozeně vyplývají ze studia textu písem, jsou zvýrazněny
tučně, abyste je mohli snáze rozpoznat a zaměřit se na ně během diskusí se
studenty.

Úvod k příštímu bloku
Poslední odstavec každé lekce poskytuje náhled do příštího bloku. Podělte se
o tento odstavec se studenty na konci každé lekce, aby se těšili na studium písem
během následujícího týdne.
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Seminář formou domácího studia
Pod vedením místních vedoucích kněžství a zástupce S&I může být výuka semináře
v místech, kde se studenti nemohou účastnit denního vyučování kvůli vzdálenosti
nebo jiným faktorům (například postižení), zorganizována formou domácího
studia. Výuka semináře formou domácího studia se obvykle neorganizuje tam, kde
probíhá denní vyučování (ve všedních dnech) formou ranního semináře nebo
uvolňování z vyučování.

Program domácího studia umožňuje studentům získat osvědčení o absolvování
semináře díky tomu, že budou místo toho, aby chodili každý den na seminář,
studovat individuální lekce doma. Tyto lekce se nacházejí v příručce nazvané Nový
zákon – studijní průvodce pro studenty semináře formou domácího studia. Jednou týdně
se studenti semináře sejdou se svým vyučujícím, aby mu odevzdali svou práci
a zúčastnili se lekce ve třídě. Studijní průvodce studenta a týdenní lekce ve třídě
jsou podrobněji vysvětleny níže.

Studijní průvodce pro studenty formou domácího studia
Příručka Nový zákon – studijní průvodce pro studenty semináře formou domácího studia
je uzpůsobena tak, aby pomáhala studentům formou domácího studia mít podobné
zážitky při studiu Nového zákona jako studenti, kteří navštěvují seminář ve všední
dny. Proto jsou jak časové rozložení studijního průvodce studenta, tak i nauky
a zásady, na které je kladen důraz, souběžné s materiálem v této příručce. Studijní
průvodce studenta také obsahuje pokyny týkající se mistrovství v písmu. Verše
z mistrovství v písmu jsou probírány v kontextu toho, jak se objevují v textu písem,
a v lekcích, v nichž se o nich hovoří, jsou často doprovázeny písemnými činnostmi.

Studenti semináře formou domácího studia musí každý týden dokončit čtyři lekce
ze studijního průvodce studenta a jednou týdně se zúčastnit hodiny, kterou učí
učitel semináře. Studenti vypracovávají ve svém studijním deníku očíslované úkoly
ze studijního průvodce. Studijní deníky mají mít dva, aby vždy mohli jeden
odevzdat učiteli a pokračovat ve druhém. Když se studenti jednou za týden sejdou
se svým učitelem semináře formou domácího studia, dají mu jeden deník
a dostanou od něj druhý deník, který použijí na lekce probírané v průběhu dalšího
týdne. (Například v jednom týdnu splní student úkoly v 1. deníku. Pak tento deník
přinese na vyučování a dá ho učiteli. Během následujícího týdne bude student
vypracovávat úkoly v 2. deníku. Až student odevzdá 2. deník, učitel mu vrátí
1. deník. Student pak bude opět používat 1. deník a bude v něm vypracovávat
úkoly na následující týden.)

Všichni studenti semináře jsou vyzýváni k tomu, aby každý den studovali písma
a četli text v lekcích. Studenti semináře formou domácího studia mají ale rozumět
tomu, že každé ze čtyř lekcí domácího studia v každém bloku mají navíc věnovat 30
až 40 minut a že se mají zúčastnit každotýdenní lekce učitele semináře formou
domácího studia.

Týdenní lekce učitele semináře formou domácího studia
Každý blok v příručce Nový zákon – studijní průvodce pro studenty semináře formou
domácího studia odpovídá pěti lekcím z příručky pro učitele semináře formou
denního studia. Po každé páté lekci v této příručce najdete jednu týdenní lekci
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učitele semináře formou domácího studia. Tyto lekce domácího studia pomohou
studentům zopakovat si nauky a zásady, kterým se naučili při plnění lekcí ve
studijním průvodci studenta během týdne, lépe jim porozumět a uplatňovat je. Tyto
lekce se mohou zabývat i dalšími pravdami, které nejsou součástí látky ve studijním
průvodci studenta. (Při vytváření časového plánu lekce vám pomůže průvodce
časovým rozložením pro učitele semináře formou domácího studia v dodatku této
příručky.)

Jako učitelé semináře formou domácího studia byste měli důkladně porozumět
tomu, co vaši studenti doma přes týden studují, abyste mohli zodpovědět jejich
otázky a podněcovat je ke smysluplným diskusím, když se sejdete. Požádejte
studenty, aby si na hodinu, která se koná jednou týdně, nosili písma, studijní
deníky a studijního průvodce studenta, abyste je mohli při výuce používat.
Přizpůsobujte lekce potřebám studentů, které učíte, a podle vedení Ducha Svatého.
Při přípravě i při výuce se můžete obracet také na lekce pro učitele denního studia
v této příručce. Studium pomůcek k výuce a výukových metod, které se používají
při denní výuce, může obohatit i vaši výuku, která probíhá jednou týdně. Berte
ohled na specifické potřeby studentů, které učíte. Pokud například některému
studentovi dělá problém psaní, dovolte mu používat nahrávací zařízení nebo
nadiktovat své myšlenky některému z členů rodiny nebo přátel, který může
studentovy odpovědi zapsat.

Na konci každé lekce vyberte od studentů studijní deníky a povzbuďte je, aby
pokračovali ve studiu. Dejte jim studijní deník, v němž budou moci vypracovávat
úkoly v průběhu příštího týdne, jak je vysvětleno výše v části nazvané „Studijní
průvodce pro studenty formou domácího studia“. (Pod vedením vedoucích kněžství
a rodičů mohou učitelé semináře [povolaní] v kůlu komunikovat se studenty
zapsanými do semináře formou domácího studia elektronicky.)

Vždy, když si budete pročítat úkoly ve studijních denících studentů, okomentujte
jejich práci krátkou poznámkou nebo jim sdělte svůj komentář, až se s nimi příště
uvidíte. Můžete najít také jiné způsoby, jak studenty podporovat a poskytovat jim
smysluplnou zpětnou vazbu. Studenti budou díky tomu vědět, že se o jejich práci
zajímáte, a bude je to motivovat k tomu, aby odpovídali otevřeně a upřímně.

Většinu práce na osvojení si klíčových pasáží z písem studenti odvedou při plnění
lekcí domácího studia. Učitelé semináře formou domácího studia mohou průběžně
kontrolovat, jak studenti pracují na lekcích domácího studia, tím, že je požádají, aby
zpaměti přednesli nebo aby si připomněli verše z mistrovství v písmu, které se
objevily v textu studijního bloku pro daný týden.

Další zdroje
LDS.org
Nový zákon – příručka pro učitele semináře (nttm.lds.org) a Nový zákon – studijní
průvodce pro studenty semináře formou domácího studia jsou dostupné na stránkách
LDS.org a v aplikaci Knihovna evangelia pro mobilní zařízení. Digitální verze
příručky pro učitele obsahuje dodatečný Komentář a historické souvislosti,
Doplňkové náměty pro výuku a multimediální zdroje, které nejsou v této tištěné
příručce zahrnuty kvůli nedostatku místa.
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si.lds.org
Na internetových stránkách Seminářů a institutů náboženství (si.lds.org) mohou
učitelé získat pomoc při přípravě lekcí a najít další náměty pro výuku.

Nástroje Poznámky a Deník
Učitelé a studenti mohou během přípravy na lekce a během studia písem používat
na internetu a v mobilních zařízeních nástroje Poznámky a Deník a s jejich pomocí
si označovat místa v digitální verzi těchto příruček a přidávat do nich poznámky.
Příručky pro učitele semináře a studijní průvodce pro studenty semináře jsou také
k dispozici na stránkách LDS.org ke stažení v dalších formátech (jako jsou soubory
v PDF, ePub a mobi [Kindle]).

Dodatečné materiály
Následující zdroje lze získat na internetu, prostřednictvím vašeho koordinátora,
místního distribučního střediska Církve nebo církevního internetového obchodu
(store.lds.org):

New Testament DVD Presentations 1–25 (katalog. č. 54014)

Multimediální knihovna Media Library na stránkách LDS.org

Kniha obrázků z evangelia (katalog. č. 06048 121)

Studijní deník (katalog. č. 09591)

Záložka pro Nový zákon (katalog. č. 10460 121)

Kartičky pro Mistrovství v písmu a rozvrhy četby písem – Nový zákon
(katalog. č. 10480 121)

Věrni víře – Slovník evangelia (katalog. č. 36863 121)

Gospel Topics na stránkách LDS.org
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Brožurka Pro posílení mládeže (katalog. č. 09403 121)

New Testament Student Manual (Church Educational System manual, 2014)
(katalog. č. 10734)

Pořadač pro seminář (pro studenty na uchovávání materiálů na rozdání
a dalších volných listů) (katalog. č. 09827; pouze v angličtině)
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LEKCE 1

Úvod k Novému zákonu
Úvod
Nový zákon je v prvé řadě záznam o životě, učení a Usmíření
Ježíše Krista, o založení Jeho Církve a o službě Jeho prvních
učedníků, když je nadále vedl po svém Nanebevstoupení.
Cílem této lekce je připravit a motivovat studenty ke studiu
Nového zákona tím, že je seznámíte se dvěma hlavními

tématy, která se nacházejí v učení Ježíše Krista a Jeho
dávných apoštolů: prvním je Spasitelova opakovaná výzva,
abychom k Němu přišli, a druhým tématem je zodpovědnost
Jeho učedníků pomáhat druhým činit totéž.

Náměty pro výuku
Nový zákon nám pomáhá přijít k Ježíši Kristu
Před začátkem hodiny napište na tabuli tuto otázku: Jaká těžká břemena jsou v dnešní
době vložena na mládež?

Přineste do třídy prázdnou krabici nebo batoh a těžké předměty, které do nich
vložíte – například kameny nebo knihy. Požádejte některého studenta, aby přišel
dopředu, a řekněte mu, aby krabici podržel nebo si vzal batoh na záda. Vyzvěte
členy třídy, aby odpověděli na otázku napsanou na tabuli, a požádejte dalšího
studenta, aby psal jejich odpovědi na tabuli. Po každé odpovědi vložte do krabice
nebo batohu těžký předmět, dokud se nenaplní.

• Jak byste se cítili, kdybyste museli toto břemeno nosit celý den?

Požádejte studenty, aby vysvětlili, jaké výzvy nebo těžkosti by mohlo několik
takových břemen uvedených na tabuli člověku způsobit.

Vysvětlete, že Nový zákon nás učí o službě Ježíše Krista ve smrtelnosti a po Jeho
Vzkříšení – k čemuž patří Jeho učení, zázraky, smírná oběť a zjevení se učedníkům
prvotní církve. V Jeho učení a jednání s druhými zaznívá opakovaná pravda, která
nám může pomoci s břemeny, jež jsou na nás vložena.

Vysvětlete, že v Matoušovi 11 je obsažen příklad tohoto hlavního tématu, se kterým
se budou studenti během letošního studia Nového zákona často setkávat. Požádejte
některého studenta, aby přečetl Matouše 11:28. Vyzvěte členy třídy, aby text
sledovali a vyhledali Spasitelovu výzvu těm, na které jsou vložena obtížná břemena.

• Co podle vás znamená pracovat a být obtíženi?

• Co máme podle Spasitelových slov dělat, abychom obdrželi Jeho pokoj?
(Pomocí slov studentů napište na tabuli tuto zásadu: Když se svými břemeny
přijdeme k Ježíši Kristu, dá nám odpočinutí.)

• Co podle vás znamená přijít k Ježíši Kristu?

Abyste studentům pomohli porozumět tomu, co znamená přijít ke Kristu,
požádejte některého z nich, aby přečetl Matouše 11:29–30. Vyzvěte členy třídy, aby
text sledovali a vyhledali Spasitelovy pokyny těm, kteří si přejí k Němu přijít.

• Co musíme podle těchto veršů dělat, abychom mohli přijít ke Kristu?

Na tabuli nakreslete obrázek jha pro voly nebo ho ukažte na obrázku.
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Vysvětlete, že jho je břevno, do kterého
se zapřahá pár volů či jiných zvířat a jež
těmto zvířatům umožňuje táhnout
náklad společně.

• K čemu slouží jho? (Ačkoli jho je
v podstatě zátěží neboli břemenem,
umožňuje oběma zvířatům, aby
spojila svou moc a sílu a tím zvýšila výkonnost.)

• Co podle vás znamená vzít na sebe Spasitelovo jho?

Požádejte některého studenta, aby přečetl následující slova staršího Davida
A. Bednara z Kvora Dvanácti apoštolů. Vyzvěte členy třídy, aby se zaměřili na to,
jak na sebe můžeme brát Spasitelovo jho a jaká požehnání můžeme obdržet, když
to budeme činit.

„Jhem spřažená zvířata stojí bok po boku, aby mohla spojenými silami splnit
určitý úkol.

Zamyslete se nad Pánovou jedinečnou osobní výzvou, abychom ‚[vzali] jho [Jeho]
na se‘. Když uzavíráme a dodržujeme posvátné smlouvy, spřahá nás to
dohromady s Pánem Ježíšem Kristem. Spasitel nás v podstatě zve, abychom se na
Něj spolehli a táhli zároveň s Ním, ačkoli ani naše nejlepší úsilí se nevyrovná Jeho

úsilí a nedá se s ním srovnávat. Pokud Mu důvěřujeme a na cestě smrtelností táhneme svůj
náklad spolu s Ním, Jeho jho je vskutku snadné nést a Jeho břímě je lehké.

Nejsme a nikdy nemusíme být sami. Každý den se můžeme tlačit kupředu s nebeskou pomocí.
Skrze Spasitelovo Usmíření můžeme získat schopnosti a sílu, které přesahují ty naše. (Viz ‚Tvou
cestou dál chci jít‘, Náboženské písně, č. 134.)“ („Snášeli svá břemena lehce“, Liahona, květen
2014, 88.)

• Co nás „spřahá“ se Spasitelem Ježíšem Kristem?

• Jaká požehnání plynou podle staršího Bednara z toho, když jsme spřaženi se
Spasitelem?

Poukažte na to, že Spasitelovo zaslíbené „odpočinutí“ v Matoušovi 11:28–29 nutně
neznamená, že On vždy odejme naše problémy nebo těžkosti. Spasitel nám často
udělí pokoj a sílu, kterou potřebujeme k tomu, abychom dokázali své zkoušky
překonat nebo v nich vytrvat, a tím činí naše břemena lehčí. Budeme-li během
výzev smrtelného života věrní, konečným odpočinutím bude oslavení s Bohem.
(Viz NaS 84:23–24.)

Povzbuzujte studenty ke každodennímu studiu písem
Povzbuzujte studenty k tomu, aby si každý den vyhradili čas na osobní studium Nového zákona.
Můžete jim pomoci být v každodenním studiu zodpovědní tím, že jim poskytnete vhodný systém,
pomocí něhož budou moci sledovat svůj pokrok. (Viz tabulky pro četbu v dodatku této příručky.)
Pravidelně jim dávejte příležitost, aby se podělili o své poznatky a pocity z osobního studia
písem. Dbejte na to, abyste neuvedli do rozpaků ty, kteří mají s osobním studiem písem problémy,
nebo abyste je od tohoto studia neodradili.
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Vyzvěte studenty, aby přemítali o tom, jak jim Spasitel dává odpočinutí, když
k Němu přijdou. Požádejte několik studentů, aby se o své zážitky podělili
s ostatními členy třídy. Mohli byste zvážit možnost podělit se i o nějakou vlastní
zkušenost.

Vyzvěte studenty, aby si stanovili konkrétní cíle týkající se toho, jak mohou během
tohoto roku, kdy budou studovat Nový zákon, přijít k Ježíši Kristu. Povzbuďte je,
aby do svého cíle zahrnuli denní studium písem a přečtení celého Nového zákona
v tomto roce.

Učedníci Ježíše Krista mají zodpovědnost pomáhat druhým přijít k Němu
Vyzvěte studenty, aby si vzpomněli na nějakou situaci ve svém životě, kdy byli
nedočkaví a těšili se, až někomu řeknou o zážitku, který měli, nebo o něčem, co
viděli, četli nebo slyšeli. Požádejte několik z nich, aby řekli, co bylo důvodem pro to,
že byli tak nedočkaví a těšili se, až o tom budou moci někomu vyprávět.

Vysvětlete, že Nový zákon obsahuje bezpočet příkladů lidí, které Pán posílil, učil
nebo jim požehnal a kteří poté pociťovali touhu o Něm povědět druhým. Požádejte
několik studentů, aby se střídali při čtení Jana 1:37–42. Vyzvěte členy třídy, aby text
sledovali a zjistili, co udělali dva učedníci Jana Křtitele poté, co slyšeli jeho svědectví
o Ježíšovi.

• Co se Ondřej dozvěděl o Ježíšovi, když s Ním mluvil?

• Co Ondřej udělal poté, co se dozvěděl, že Ježíš je Mesiáš?

• Proč si podle vás toužebně přál podělit se o tuto zprávu se svým bratrem
Šimonem Petrem?

Shrňte Jana 1:43–44 tím, že studentům řeknete, že Spasitel vyzval jistého muže
jménem Filip, aby se stal Jeho učedníkem. Požádejte některého studenta, aby
přečetl Jana 1:45–46. Vyzvěte členy třídy, aby text sledovali a zjistili, co udělal Filip
poté, co se dozvěděl, že Ježíš je Mesiáš.

• Co řekl Filip Natanaelovi o Ježíši Nazaretském?

• Jak reagoval Natanael na Filipovo svědectví o tom, že Ježíš je Mesiáš?

• K čemu Filip Natanaela vyzval?

Napište na tabuli tuto nedokončenou větu: Když přijdeme k Ježíši Kristu, …

• Jakou touhu budeme na základě těchto příkladů z Nového zákona mít, když
přijdeme k Ježíši Kristu? (Zatímco studenti odpovídají, dokončete větu na tabuli
tak, aby vyjadřovala tuto zásadu: Když přijdeme k Ježíši Kristu, budeme mít
větší touhu zvát druhé, aby k Němu přišli také.)

Abyste studentům pomohli tuto zásadu lépe pochopit, překreslete na tabuli
toto schéma:

LEKCE 1
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• Proč podle vás budeme mít větší
touhu zvát druhé, aby přišli ke
Kristu, když k Němu přijdeme sami?

Vysvětlete, že president Henry B. Eyring
z Prvního předsednictva učil o velkém
požehnání, které získáme, když
budeme zvát druhé, aby přišli k Ježíši
Kristu. Požádejte některého studenta,
aby přečetl tato slova:

„Když své srdce věnujete tomu, že budete zvát druhé, aby přišli ke Kristu, vaše
srdce se změní. … Tím, že pomáháte druhým, aby k Němu přišli, zjistíte, že jste
k Němu přišli i vy sami.“ („Pojďte ke Kristu“, Liahona, březen 2008, 52.)

• Co se v našem životě může například stát, když budeme zvát druhé, aby přišli
k Ježíši Kristu?

K obrázku na tabuli nakreslete šipku, aby vypadal podobně jako toto schéma:

• Proč nám podle vás snaha zvát
druhé, aby přišli ke Kristu, pomáhá
v tom, abychom se k Němu přiblížili
i my sami?

• Kdo pozval vás, abyste přišli ke
Spasiteli a k Jeho evangeliu? Jak byl
váš život díky tomu požehnán?

Povzbuďte studenty, aby se s modlitbou
zamysleli nad tím, koho by mohli
pozvat, aby přišel k Ježíši Kristu.

• Jak můžeme druhé zvát, aby
k Němu přišli?

Vysvětlete, že když studenti pozvou své
přátele a spolužáky, aby se účastnili
semináře, je to jeden ze způsobů, jak
mohou pozvat druhé, aby přišli a viděli, kdo je Ježíš Kristus a jak jim Jeho
evangelium může v životě požehnat.
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Požádejte některého studenta, aby přečetl Jana 1:47–50. Vyzvěte členy třídy, aby
text sledovali a zjistili, co zažil Natanael, když se setkal se Spasitelem.

• Která Spasitelova slova vedla Natanaela k tomu, že prohlásil, že Ježíš je
Syn Boží?

• Co podle verše 50 Spasitel Natanaelovi slíbil, protože uvěřil?

Vysvětlete, že Natanael se spolu s Ondřejem, Petrem, Filipem a dalšími stal jedním
z Ježíšových apoštolů. Díky tomu, že tito apoštolové následovali výzvu přijít k Ježíši
Kristu, byli svědky mnoha „větších věcí“ (viz verš 50), včetně zázraků a učení Ježíše
Krista a Jeho Vzkříšení a Nanebevstoupení.

Na závěr hodiny vydejte svědectví, že když budou studenti studovat v tomto roce
Nový zákon, budou pociťovat Spasitelovu neustálou naléhavou prosbu, aby
k Němu přišli. Když budou uplatňovat nauky a zásady, kterým se v průběhu roku
naučí, On jim pomůže s jejich břemeny a oni budou, podobně jako dávní
apoštolové, naplněni touhou pomáhat druhým přijít k Němu také.

LEKCE 1
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LEKCE 2

Plán spasení
Úvod
President Boyd K. Packer z Kvora Dvanácti apoštolů vyzval
učitele náboženství, aby na začátku každého školního roku
probrali stručný přehled plánu spasení:

„Pokud se na úplném začátku bude probírat stručný přehled
‚plánu štěstí‘ … a občas se zopakuje, bude to mít pro vaše
studenty nesmírnou hodnotu.“ („The Great Plan of
Happiness“ [proslov k učitelům náboženství CVS, 10. srpna

1993], si.lds.org; viz také Teaching Seminary: Preservice
Readings [Church Educational System manual, 2004],
68–74.)

Tato lekce poskytuje stručný přehled plánu spasení
a zaměřuje se na ústřední úlohu Ježíše Krista a Jeho Usmíření
v tomto plánu.

Náměty pro výuku

Přizvěte Ducha pomocí efektivního duchovního zahájení
Stručné duchovní zahájení na začátku hodiny může pomoci učitelům i studentům pociťovat
Ducha a připravit se na výuku a studium. Duchovní zahájení obvykle zahrnuje zpěv náboženské
písně, modlitbu a nějakou myšlenku z písem. Duchovní zahájení jsou nejefektivnější tehdy, když
studenti mohou vydat svědectví a podělit se o své pocity a postřehy, které získali při osobním
studiu písem. Zamyslete se nad tím, jak byste mohli taková duchovní zahájení organizovat, aby
měli všichni studenti během roku příležitost se do nich nějak zapojit.

Úloha Ježíše Krista v předsmrtelném životě
Jako součást duchovního zahájení byste mohli požádat členy třídy, aby zazpívali
1. a 4. sloku písně „Víru v Krista mám“ (Náboženské písně, č. 74) nebo jinou
náboženskou píseň o Spasiteli. Na začátku hodiny se zeptejte:

• Jak byste odpověděli, kdyby se vás někdo zeptal, proč je pro vás Ježíš Kristus
důležitý?

Vysvětlete studentům, že na dnešní hodině se budou učit o úloze Ježíše Krista
v plánu Nebeského Otce pro naše spasení. Vyzvěte studenty, aby se během
dnešního studia zaměřili na pravdy, které jim mohou pomoci posílit víru
v Ježíše Krista.

Na tabuli překreslete následující tabulku. Také byste ji mohli studentům
rozdat nakopírovanou. (Pokud jim ji dáte nakopírovanou, vyzvěte je, aby

vyplnili svou tabulku, zatímco vy budete vyplňovat tabulku na tabuli.)
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Ježíš Kristus má ústřední význam v plánu Nebeského
Otce pro naše spasení

Předsmrtelný život Smrtelný život Posmrtný život

Poukažte na to, že plán Nebeského Otce sestává ze tří hlavních období: 1) náš
předsmrtelný život, který předcházel našemu fyzickému narození 2) náš smrtelný
život na zemi a 3) náš posmrtný život, který bude následovat po naší fyzické smrti.

Požádejte některého studenta, aby přečetl následující citát, a vyzvěte členy třídy, aby
se zaměřili na omezení, kterým jsme čelili v předsmrtelném životě:

„Než jsme se narodili na tuto zemi, žili jsme jako duchovní děti našeho Nebeského Otce. Nebyli
jsme však takovými jako Nebeský Otec, a ani bychom se takovými nikdy nemohli stát a nikdy
bychom se nemohli těšit všem požehnáním, ze kterých se těší On, pokud bychom neprošli
životem ve smrtelnosti ve fyzickém těle.

Jediným Božím záměrem – Jeho dílem a Jeho slávou – je umožnit každému z nás, aby se těšil
všem Jeho požehnáním. K naplnění svého záměru poskytl dokonalý plán. My jsme tomuto plánu
porozuměli a přijali jsme ho dříve, než jsme přišli na zemi. …

Abychom mohli učinit pokrok a mohli se stát takovými, jako je Bůh, každý z nás musí získat tělo
a být zkoušen během zkušební doby na zemi.“ („Kažte evangelium mé – příručka k misionářské
službě“, [2005], 48, 49.)

• Jakým omezením jsme čelili v předsmrtelném životě?

Vysvětlete, že když Nebeský Otec představil svůj plán štěstí, dozvěděli jsme se, že
k tomu, aby se tento plán mohl uskutečnit, budeme potřebovat spasitele. Lucifer,
který byl jedním z duchovních dětí Nebeského Otce, se proti Jeho plánu vzbouřil.
Stal se známým jako Satan, což je hebrejský výraz, který znamená „protivník“.

Požádejte některého studenta, aby přečetl Mojžíše 4:1–3. Vyzvěte členy třídy, aby
text sledovali a zaměřili se na to, co Satan požadoval po Nebeském Otci.

• Co Satan požadoval po Nebeském Otci?

• Co podle verše 2 Nebeský Otec řekl o Ježíši Kristu?

• Co byl Ježíš Kristus vybrán učinit? (Poté, co studenti odpovědí, napište na tabuli
pod slova Předsmrtelný život tuto pravdu: Ježíš Kristus byl v předsmrtelném
životě vybrán k tomu, aby byl Vykupitelem lidstva.)

Vysvětlete, že poté, co byl Ježíš Kristus vybrán, aby naplnil plán Nebeského Otce
pro naše spasení, stvořil tuto zemi, kde můžeme obdržet fyzické tělo a získávat
zkušenosti.

LEKCE 2
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Požádejte některého studenta, aby přečetl Židům 1:1–2. Vyzvěte členy třídy, aby
text sledovali a zaměřili se na to, jakou úlohu měl Ježíš Kristus při stvoření země.

• Jakou úlohu měl Ježíš Kristus při stvoření země? (Napište na tabuli pod slova
Předsmrtelný život tuto nauku: Ježíš Kristus pod vedením Nebeského Otce
stvořil zemi.)

Vyzvěte studenty, aby se zamysleli nad krásou země. Mohli byste ukázat jeden
nebo více obrázků, které zobrazují krásu země.

• Jak vědomí toho, že Ježíš Kristus stvořil zemi a miliony dalších zemí jí
podobných, ovlivňuje pocity, které k Němu chováte?

Úloha Ježíše Krista ve smrtelném životě
Vysvětlete, že ve smrtelnosti poznáváme další omezení a setkáváme se
s překážkami, které nám brání v tom, abychom se stali takovými, jako je Nebeský
Otec, a abychom se vrátili do Jeho přítomnosti. Požádejte některého studenta, aby
přečetl následující citát, a vyzvěte členy třídy, aby se zaměřili na dvě překážky, na
které během smrtelnosti narazíme:

„Ve smrtelnosti žijeme ve stavu, kdy jsme podrobeni tělesné i duchovní smrti. Bůh má dokonalé,
oslavené, nesmrtelné tělo z masa a kostí. Abychom se stali takovými, jako je Bůh, a vrátili se do
Jeho přítomnosti, musíme mít i my dokonalé nesmrtelné tělo z masa a kostí. Avšak kvůli Pádu
Adama a Evy má každý člověk na zemi nedokonalé, smrtelné tělo a nakonec zemře. Kdyby nebylo
Spasitele Ježíše Krista, smrt by znamenala konec veškerých nadějí na budoucí existenci
s Nebeským Otcem.

Spolu s tělesnou smrtí je hřích hlavní překážkou, která nám brání v tom, abychom se stali
takovými, jako je náš Nebeský Otec, a abychom se vrátili do Jeho přítomnosti. Ve svém
smrtelném stavu často podléháme pokušení, porušujeme Boží přikázání a hřešíme. … Ačkoli to
tak někdy nevypadá, hřích vede vždy ke stavu bědy. Způsobuje pocity viny a hanby. Kvůli svým
hříchům se nemůžeme navrátit k Nebeskému Otci, abychom žili s Ním, dokud nám nebude
odpuštěno a dokud nebudeme očištěni.

… Stejně jako u tělesné smrti ani v tomto případě nemůžeme následky hříchu překonat sami.“
(Kažte evangelium mé, 49.)

Vysvětlete, že Jozef měl předtím, než se Ježíš narodil na zemi, a poté, co se
dozvěděl, že Maria čeká dítě, sen, ve kterém ho navštívil anděl. Požádejte
některého studenta, aby přečetl Matouše 1:21. Vyzvěte členy třídy, aby text sledovali
a zjistili, co anděl Jozefovi oznámil.

• Co měl Ježíš podle andělových slov vykonat? (Poté, co studenti odpovědí,
napište na tabuli pod slova Smrtelný život tuto nauku: Ježíš Kristus přišel
proto, aby nás spasil z hříchů.)

• Co z toho, co Ježíš Kristus vykonal, nám umožňuje být spaseni z hříchů?

LEKCE 2
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Co pláčeš? © 2015 Simon Dewey. Použito se svolením Altus Fine
Art, altusfineart.com.

Ukažte obrázky „Ježíš se modlí
v Getsemanech“, „Ukřižování“
a „Maria a vzkříšený Ježíš Kristus“.
(Kniha obrázků z evangelia [2009],
č. 56, 57, 59; viz také LDS.org.)
Připomeňte studentům, že utrpení,
smrt a Vzkříšení Ježíše Krista se
společně nazývají Usmíření.

• Co musíme dělat, abychom mohli
být spaseni z hříchů skrze Usmíření
Ježíše Krista? (Viz Skutkové 2:38.)

Úloha Ježíše Krista
v posmrtném životě
Vyzvěte studenty, aby pomysleli na
někoho, kdo již zemřel. Po chvilce se
zeptejte:

• Kde se podle vašeho porozumění
plánu spasení nacházejí ti, kteří již
zemřeli? (Po smrti vstupují duchové
všech lidí do duchovního světa.
Abyste prohloubili porozumění
studentů, mohli byste požádat
některého z nich, aby přečetl Almu
40:11–14.)

Ukažte obrázek „Ukládání Ježíše do
hrobu“. (Kniha obrázků z evangelia, č. 58;
viz také LDS.org.) Požádejte některého
studenta, aby přečetl 1. Petrovu
3:18–20; 4:6. Poté se zeptejte:

• Co Ježíš Kristus udělal
bezprostředně po své smrti?

LEKCE 2
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Kristův pohřeb, Carl Heinrich Bloch. Laskavě poskytlo Národní
historické muzeum v zámku Frederiksborg v Hillerødu (Dánsko).
Nekopírujte.

Požádejte některého studenta, aby
přečetl Nauku a smlouvy 138:18–19,
30–32. Vyzvěte členy třídy, aby text
sledovali a zaměřili se na to, co Ježíš
Kristus udělal, aby mohlo být
evangelium kázáno všem duchům
v duchovním světě.

• Co Ježíš Kristus udělal, aby mohlo
být evangelium kázáno všem
duchům v duchovním světě?

• Jak toto úsilí znázorňuje lásku,
kterou Nebeský Otec a Ježíš Kristus
chovají ke všem lidem?

Ukažte na obrázek „Maria a vzkříšený
Ježíš Kristus“ (Kniha obrázků z evangelia,
č. 59; viz také LDS.org) a zeptejte se
členů třídy:

• Co se stalo třetí den po Spasitelově smrti? (Byl vzkříšen.)

• Co to znamená být vzkříšen? (Duch a tělo člověka jsou opětně spojeny, aby již
nikdy nebyly odděleny. [Viz NaS 138:17.])

Požádejte některého studenta, aby přečetl 1. Korintským 15:20–22. Vyzvěte členy
třídy, aby text sledovali a zjistili, jaký vliv má na každého z nás Vzkříšení
Ježíše Krista.

• Jaký vliv má na nás Vzkříšení Ježíše Krista? (Poté, co studenti odpovědí, napište
na tabuli pod slova Posmrtný život tuto nauku: Díky Vzkříšení Ježíše Krista
budou vzkříšeni všichni lidé.)

Požádejte některého studenta, aby přečetl Zjevení 20:12. Poté se zeptejte:

• Co se stane s každým z nás poté, co budeme vzkříšeni?

Vysvětlete, že kniha života může představovat myšlenky a skutky člověka v tomto
životě a také to může být záznam, jenž se vede v nebi o těch, kteří jsou spravedliví.
(Viz Průvodce k písmům, „Kniha života“.) Zdůrazněte, že nejsme souzeni pouze na
základě svých činů, ale také podle svých myšlenek, slov a tužeb. (Viz Mosiáš 4:30;
Alma 12:14; 41:3; NaS 137:9.)

Mohli byste studentům navrhnout, aby si napsali Jan 5:22 na okraj stránky
v písmech poblíž Zjevení 20:12. Vyzvěte studenty, aby si přečetli Jana 5:22 a zjistili,
kdo nás bude soudit.

• Kdo nás bude soudit? (Poté, co studenti odpovědí, napište na tabuli pod slova
Posmrtný život tuto nauku: Ježíš Kristus bude soudit veškeré lidstvo.)

Připomeňte studentům, že nejvyšším cílem plánu Nebeského Otce je poskytnout
nám příležitost získat věčný život neboli oslavení, což znamená stát se takovými,
jako je Nebeský Otec, a žít s Ním na věky ve věčných rodinách. Mohli byste ukázat
obrázek své rodiny a vysvětlit, proč je pro vás důležité to, že budete moci žít na
věky s Nebeským Otcem a se svou rodinou.

LEKCE 2
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Požádejte některého studenta, aby přečetl Jana 3:16–17. Vyzvěte členy třídy, aby
text sledovali a zjistili, co musíme dělat, abychom obdrželi věčný život.

• Co musíme dělat, abychom obdrželi věčný život? (Vysvětlete, že věřit
v Jednorozeného Syna znamená používat víru v Ježíše Krista a žít podle Jeho
evangelia, což zahrnuje i přijetí chrámových obřadů.)

• Jak byste shrnuli Jana 3:16 a formulovali tento verš jako zásadu? (Poté, co
studenti odpovědí, napište na tabuli pod slova Posmrtný život tuto zásadu:
Budeme-li používat víru v Ježíše Krista a žít podle Jeho evangelia,
budeme moci obdržet věčný život.)

Připomeňte studentům otázku, kterou jste jim položili na začátku hodiny: „Jak
byste odpověděli, kdyby se vás někdo zeptal, proč je pro vás Ježíš Kristus důležitý?“
Požádejte studenty, aby vysvětlili, jak by si mohli lépe připravit odpovědi na tuto
otázku na základě toho, čemu se dnes naučili. Mohli byste také několik z nich
požádat, aby se podělili o své svědectví o Ježíši Kristu a Jeho úloze v plánu
Nebeského Otce. Na závěr byste se mohli podělit o svědectví i vy.

LEKCE 2
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LEKCE 3

Úloha studenta
Úvod
Duch Svatý, učitel a student mají každý ve výuce evangelia
důležitou úlohu. Tato lekce může studentům pomoci
porozumět každé z těchto úloh, aby jejich snaha něčemu se
naučit byla úspěšná. Možná bude potřeba, abyste zásady

obsažené v této lekci pravidelně opakovali, abyste tak
studentům připomínali jejich zodpovědnost za studium
evangelia.

Náměty pro výuku
Úlohy Ducha Svatého, učitele a studenta při studiu evangelia
Požádejte některého studenta, aby přečetl tuto situaci:

Mladá žena se na semináři inspiruje a vzdělává. Pociťuje tam vliv Ducha Svatého
a je vděčná za to, čemu se učí. Ve stejné třídě semináře je další mladá žena. Ta se
však často nudí a má pocit, že ji hodina příliš neobohacuje.

Vytvářejte láskyplnou a uctivou atmosféru
Na začátku tohoto kurzu se zaměřte na příležitosti k pěstování studijního prostředí, které se
vyznačuje láskou, úctou a určitým záměrem. Pomozte studentům cítit se dobře ve vztahu
k ostatním i k vám tím, že se vzájemně představíte jménem a dozvíte se něco o svých zájmech,
talentech, problémech a schopnostech. Tento typ prostředí můžete rozvíjet například tak, že
budete studenty žádat, aby se navzájem dělili o své zážitky a postřehy z osobního studia písem.

• Jaké jsou možné důvody toho, proč tyto dvě mladé ženy mají ve stejné třídě
semináře tak odlišné zkušenosti? (Možné odpovědi: první mladá žena se možná
do lekce zapojuje mnohem aktivněji; první mladá žena možná již předtím měla
při studiu nějaké duchovní zážitky, které jsou nyní základem pro její další
duchovní vzdělávání; druhou mladou ženu možná rozptylují jiné záležitosti.)

Vyzvěte studenty, aby během dnešního studia vyhledali nauky a zásady, které jim
mohou pomoci naplňovat jejich úlohu v semináři a posilovat jejich svědectví
o evangeliu Ježíše Krista.

Vysvětlete, že v prostředí, jako je seminář, hrají při studiu evangelia nezbytnou
úlohu tři osoby: Duch Svatý, učitel a student.

Požádejte některého studenta, aby přečetl Jana 14:26, a jiného, aby přečetl Jana
16:13. Vyzvěte členy třídy, aby text sledovali a zaměřili se na některé z úloh Ducha
Svatého.

• Jakým pravdám se z těchto veršů můžeme naučit o úlohách Ducha Svatého?
(Studenti mohou použít různá slova, ale jejich odpovědi by měly odrážet tuto
nauku: Duch Svatý učí pravdě.)

• Jak můžeme vědět, kdy nás Duch Svatý učí pravdě? (Mohli byste studenty
odkázat na Nauku a smlouvy 8:2–3.)
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Požádejte některého studenta, aby přečetl Nauku a smlouvy 50:13–14. Vyzvěte
členy třídy, aby text sledovali a zaměřili se na to, jakou úlohu hraje učitel evangelia.
Než začne student číst, vysvětlete, že tyto verše byly dány prvním členům Církve,
kteří byli vysvěceni k tomu, aby učili evangeliu.

• Co je úlohou učitele evangelia? (Viz také NaS 42:14.)

Požádejte některého studenta, aby přečetl 2. Nefiho 33:1. Vyzvěte členy třídy, aby
text sledovali a zjistili, co pro nás dělá Duch Svatý, když se skrze Jeho moc
učíme pravdě.

• Co pro nás podle tohoto verše dělá Duch Svatý?

Abyste studentům pomohli porozumět tomu, jak přizvat Ducha Svatého, aby jim
vnesl pravdu do srdce, požádejte některého z nich, aby přečetl Nauku a smlouvy
88:118. Vyzvěte členy třídy, aby text sledovali a zjistili, jak máme usilovat
o vědomosti.

• Jak máme usilovat o vědomosti? (Studiem a vírou.)

Požádejte některého studenta, aby přečetl následující slova staršího Davida
A. Bednara z Kvora Dvanácti apoštolů. Vyzvěte členy třídy, aby text sledovali
a zjistili, co umožňujeme, aby nastalo, když usilujeme o vědomosti vírou:

„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.)

• Jaké zásadě se z těchto slov můžeme naučit o tom, co může nastat, když
usilujeme o vědomosti vírou? (Pomozte studentům rozpoznat tuto zásadu:
Pokud usilujeme o vědomosti vírou, pak zveme do srdce Ducha Svatého,
aby učil pravdě a svědčil o ní. Zvažte možnost napsat tuto pravdu na tabuli.)

Poukažte na to, že víra je něco více než jen pasivní přesvědčení. Víru projevujeme
skrze skutky.

• Co podle vás znamená učit se vírou?

Abyste znázornili, co znamená učit se vírou, požádejte o pomoc nějakého
dobrovolníka, který nikdy nehrál fotbal. (Tuto činnost můžete podle potřeby upravit
a požádat studenta, který nikdy nehrál basketbal, nikdy nehrál na hudební nástroj,
nikdy nežongloval, nevázal kravatu a tak podobně.) Řekněte tomuto
dobrovolníkovi, že máte v plánu naučit ho hrát fotbal tak dobře, aby mohl hrát ve
fotbalovém týmu. Zeptejte se dobrovolníka, zda má víru ve vaši schopnost učit a ve
svou schopnost učit se. Poté vysvětlete a ukažte, jak si kopat s míčem, ale nenechte
dobrovolníka, aby si to vyzkoušel. Vysvětlete, jak přihrávat. Pak dobrovolníkovi
přihrajte, ale nenechte ho, aby vám přihrál zpět. Totéž udělejte při vhazování míče
do hřiště, když se dostane mimo hru. Poté se dobrovolníka zeptejte:

• Jak jsi podle svého názoru připraven na hru ve fotbalovém týmu? Proč?

LEKCE 3
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• Přestože vám může pomoci to, když se budete o fotbalu učit a dívat se, jak ho
hrají druzí, co musíte udělat, pokud chcete rozvíjet potřebné dovednosti, abyste
byli ve fotbale úspěšní?

• Jak by to mohlo souviset s učením se vírou? (Když budeme pouze věřit
a důvěřovat, že nás může učit Duch, nebude to stačit. Abychom získali poznání
o Božích pravdách, musíme věnovat studiu určité úsilí a uplatňovat to, čemu
se učíme.)

Požádejte některého studenta, aby přečetl následující slova staršího Bednara.
Vyzvěte členy třídy, aby se zaměřili na to, čemu učí starší Bednar o učení se vírou.
(Mohli byste zvážit možnost tento citát nakopírovat a rozdat studentům, aby si
mohli označit to, co najdou.)

„Student, který používá svobodu jednání tím, že jedná v souladu se správnými
zásadami, otevírá srdce Duchu Svatému a přivolává Jeho učení, svědčící moc
a potvrzující svědectví. Učení se vírou vyžaduje duchovní, duševní a tělesné úsilí,
a ne jen pasivní přijímání. Právě upřímností a důsledností našeho jednání
inspirovaného vírou dáváme najevo Nebeskému Otci a Jeho Synu Ježíši Kristu
ochotu učit se a přijímat pokyny od Ducha Svatého. …

Učení se vírou nemůže učitel předat studentovi pomocí přednášky, ukázky nebo empirického
cvičení; místo toho musí student používat víru a jednat tak, aby tuto znalost dokázal získat sám
pro sebe.“ („Seek Learning by Faith“, 64.)

• Jaké formy duchovního, duševního a fyzického úsilí můžeme vyvinout,
abychom přizvali Ducha, aby nás učil pravdě a svědčil o ní?

Poznámka: Toto by mohla být vhodná příležitost přečíst Nauku a smlouvy 88:122
a diskutovat o důležitosti pořádku a úcty ve třídě.

• Jaké postoje nebo chování ve třídě semináře mohou bránit Duchu, aby nás
učil pravdě?

• Jak by se lišil zážitek ze semináře u studenta, který usiluje o vědomosti vírou, od
zážitku jiného studenta, který to nečiní?

Vyzvěte studenty, aby si nalistovali Matouše 4. Vysvětlete, že v zážitku, který měl
apoštol Petr, můžeme vidět příklad toho, jak usilování o vědomosti vírou zve do
našeho srdce Ducha Svatého, aby učil pravdě a svědčil o ní. Požádejte některého
studenta, aby přečetl Matouše 4:18–20. Vyzvěte členy třídy, aby text sledovali
a zaměřili se na to, k čemu Spasitel vyzval Petra a Ondřeje.

• K čemu Spasitel vyzval Petra a Ondřeje?

• Jak jejich odpověď odráží příklad těch, kteří usilují o to, aby se učili vírou?

Poukažte na to, že Petrovo rozhodnutí jít za Ježíšem Kristem mu umožnilo být se
Spasitelem po celou dobu Jeho působení ve smrtelnosti. Tím, že Petr uposlechl
Spasitelovu výzvu následovat Ho, měl výsadu pravidelně Mu naslouchat, jak učí,
a být svědkem mnoha zázraků. Petr na základě Spasitelovy výzvy dokonce kráčel
po vodě. (Viz Matouš 14:28–29.)
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Vysvětlete studentům, že Ježíš při jedné příležitosti položil svým učedníkům jistou
otázku. Požádejte některého studenta, aby přečetl Matouše 16:13–14. Vyzvěte členy
třídy, aby text sledovali a zjistili, na co se Spasitel zeptal.

• Na co se Spasitel svých učedníků zeptal?

• Jak odpověděli?

Požádejte některého studenta, aby přečetl Matouše 16:15–17. Vyzvěte členy třídy,
aby text sledovali a zjistili, co Petr odpověděl na další Spasitelovu otázku.

• Co Petr na Spasitelovu otázku odpověděl?

• Co Spasitel vysvětlil ohledně toho, jak Petr získal své poznání?

• Jak Petrova zkušenost dokládá pravdy, které jsme v této lekci rozpoznali?

Vyzvěte studenty, aby si ve studijním deníku nebo zápisníku odpověděli na
následující otázky (zvažte možnost napsat je na tabuli):

• Kdy jste usilovali o učení se vírou? Jak Duch Svatý naplnil svou úlohu při studiu
evangelia, když jste usilovali o učení se vírou? (Mohli byste studenty vyzvat, aby
psali o studijních zážitcích, které měli již dříve, když usilovali o to, aby se
dozvěděli více o Ježíši Kristu.)

Pokud to studentům nebude nepříjemné, požádejte několik z nich, aby se podělili
o zážitky, které si napsali. O nějaký zážitek byste se mohli podělit i vy a mohli byste
vydat své svědectví o pravdách, o kterých jste diskutovali.

Vyzvěte studenty, aby přemýšleli o jedné nebo dvou věcech, které udělají pro to,
aby se učili vírou a přizvali do srdce Ducha Svatého, aby učil pravdě a svědčil o ní.
Vybídněte je, aby si to, co udělají, zapsali.

Na závěr se podělte o tato slova presidenta Thomase S. Monsona:

„Mladí lidé, žádám vás, abyste se účastnili semináře. Studujte písma každý den.
Pečlivě naslouchejte svým učitelům. S modlitbou uplatňujte to, čemu se učíte.“
(„Participate in Seminary“, 12. srpna 2011, seminary.lds.org.)

LEKCE 3
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LEKCE 4

Studium písem
Úvod
Tato lekce pomůže studentům porozumět důležitosti
každodenního studia písem a toho, aby v rámci tohoto

studijního kurzu přečetli celý Nový zákon. Studenti mohou
rovněž zjistit, jak své studium písem zkvalitnit.

Náměty pro výuku
Potřeba každodenního efektivního studia písem

Povzbuzujte studenty, aby studovali písma každý den
Jen málo z toho, co učitelé udělají, bude mít mocnější a trvalejší pozitivní vliv na život studentů
než to, že jim pomohou učit se z písem, milovat je a studovat je každý den. Učitelé mohou jít
v každodenním studiu písem příkladem. Mohou rovněž studentům pomoci převzít zodpovědnost
za jejich každodenní studium písem prostřednictvím toho, že budou používat vhodný systém,
pomocí něhož si budou o svém studiu udržovat přehled a sledovat svou důslednost a pokrok.

Dejte každému studentovi kopii následujícího přehledu. Vyzvěte je, aby se
nad jednotlivými větami zamysleli a své odpovědi zaznamenali do dané

stupnice. Ujistěte je, že je nebudete žádat, aby o svých odpovědích hovořili.

Nesouhlasím Spíše
nesouhlasím

Spíše
souhlasím

Souhlasím

1) Písma pro mě mají
velkou cenu.

|-------------------------------------------------------------------------------------------------|

2) Během posledních
několika týdnů jsem
studoval(a) písma
každý den.

|-------------------------------------------------------------------------------------------------|

3) Domnívám se, že
čas, který trávím
studiem písem, je
užitečný.

|-------------------------------------------------------------------------------------------------|

4) Pravidelně v životě
uplatňuji to, čemu se
při studiu
písem učím.

|-------------------------------------------------------------------------------------------------|

Poté, co studenti zmíněný přehled vyplní, je vyzvěte, aby během hodiny přemítali
o tom, jak by mohli své studium písem zkvalitnit.

Požádejte některého studenta, aby přečetl tato slova staršího Davida A. Bednara
z Kvora Dvanácti apoštolů:
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„Písma obsahují slova Kristova a jsou rezervoárem živé vody, k němuž máme
volný přístup a z něhož můžeme pít zhluboka a dlouze. …

Při běžných každodenních činnostech ztrácíme vy i já značnou část vody, z níž se
skládá velká část našeho fyzického těla. Žízeň je poptávka tělesných buněk po
vodě a voda musí být dodávána našemu tělu denně. Upřímně řečeno nemá smysl
občas se ‚naplnit‘ vodou mezi dlouhými intervaly dehydratace. Totéž platí

i duchovně. Duchovní žízeň je požadavkem po živé vodě. Trvalý proud živé vody je mnohem
důležitější než občasné usrkávání.“ („Rezervoár živé vody“ [fireside Církevního vzdělávacího
systému, 4. února 2007], 1, 7, broadcast.lds.org.)

• Jaké zásadě se můžeme od staršího Bednara naučit ohledně toho, co nám může
přinášet každodenní studium písem? (V odpovědích studentů by měla zaznít
tato zásada: Když studujeme písma každý den, dostává se nám „živé
vody“, kterou potřebujeme. Napište tuto zásadu na tabuli.)

Hodnota svatých písem v dnešní době
Abyste studentům pomohli pochopit hodnotu a důležitost písem v dnešní
době, mohli byste jim pustit video „The Blessings of Scripture“ [„Požehnání

písem“] (3:04), které je k dispozici na stránkách LDS.org. V tomto videu starší
D. Todd Christofferson z Kvora Dvanácti apoštolů popisuje oběť, kterou přinesl
jeden muž, aby umožnil více lidem číst Bibli. Pokud se rozhodnete video pustit,
zvažte možnost zastavit ho poté, co se starší Christofferson zeptá: „Čemu rozuměli
a čemu máme porozumět i my?“ (časový kód 1:56), abyste se mohli studentů
zeptat, jak by na jeho otázku odpověděli. Pak video nechte dohrát do konce.
Jakmile skončí, pokračujte s výukou odstavcem, který začíná slovy: „Po
zhlédnutí videa…“

Pokud video pouštět nebudete, požádejte čtyři studenty, aby přišli dopředu
a přečetli následující části proslovu staršího Christoffersona.

1. „6. října roku 1536 vyvedli z žaláře na hradě Vilvorde poblíž Bruselu v Belgii
zuboženého člověka. Téměř rok a půl tento muž trpěl v izolaci v temné a provlhlé
kobce. Nyní byl tento vězeň na vnější straně hradeb připoután ke kůlu. Měl čas
pronést nahlas svou poslední modlitbu: ‚Pane! Otevři oči králi Anglie!‘, a poté byl
uškrcen. Pak jeho tělo u kůlu ihned spálili. Kdo byl onen muž a za jaký trestný čin
ho … odsoudili?“ („Požehnání plynoucí z písem“, Liahona, květen 2010, 32.)

2. „Jmenoval se William Tyndale a jeho zločin spočíval v tom, že přeložil a vydal Bibli
v angličtině.

… V jedné prudké hádce s duchovním, který byl proti tomu, aby se písma dostala do rukou
obyčejných lidí, Tyndale přísahal: ‚Ušetří-li mi Bůh život, neuplyne mnoho let, než způsobím, že
chlapec, který orá s pluhem, bude znát písma lépe než ty!‘ …

William Tyndale nebyl prvním ani posledním z těch, kteří v mnoha zemích a jazycích přinášeli
oběti, dokonce i svůj život, aby vynesli slovo Boží z temnoty. … Co tito lidé věděli o důležitosti
písem a co z toho potřebujeme znát i my? Čemu rozuměli tito lidé v Anglii v 16. století, kteří
platili nesmírné peníze a podstupovali velké osobní riziko, aby měli přístup k Bibli, a čemu máme
porozumět i my?“ („Požehnání plynoucí z písem“, 32.)
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Zeptejte se členů třídy:

• Proč podle vás přinášeli lidé tak velké oběti, aby měli přístup k písmům?

Požádejte třetího studenta pověřeného čtením, aby pokračoval ve čtení slov staršího
Christoffersona.

3. „V době Tyndalově byla neznalost písem rozšířená, protože lidé neměli přístup
k Bibli, zejména k Bibli v jazyce, kterému by rozuměli. V dnešní době je Bible
a další písma snadno dostupná, a přesto neznalost písem roste, protože lidé tyto
knihy nechtějí otevírat. V důsledku toho zapomínají to, co věděli jejich
prarodiče.“ („Požehnání plynoucí z písem,“ 33.)

Zeptejte se členů třídy:

• Proč podle vás někteří lidé v dnešní době nečtou písma tak, jak by měli?

Požádejte čtvrtého studenta pověřeného čtením, aby pokračoval ve čtení slov
staršího Christoffersona.

4. „Uvažte, jak nesmírně jsme požehnáni tím, že máme Bibli svatou a dalších asi
900 stran písem – Knihu Mormonovu, Nauku a smlouvy a Drahocennou perlu.
… Skrze toto požehnání nám Pán zcela jistě naznačuje, že naše potřeba
neustálého používání písem je větší než kdykoli dříve.“ („Požehnání plynoucí
z písem“, 35.)

Po zhlédnutí videa (nebo poté, co čtvrtý student pověřený čtením dočte slova
staršího Christoffersona) požádejte studenty, aby vysvětlili, co podle nich starší
Christofferson říká o potřebě studovat písma. Jakmile studenti odpovědí, napište na
tabuli tuto pravdu: V dnešní době potřebujeme písma více než kdykoli dříve.

• Proč podle vás v dnešní době potřebujeme písma více než kdykoli dříve?

Abyste studentům pomohli porozumět tomu, jak nám studium písem může být
v dnešní době ku prospěchu, vysvětlete, že apoštol Pavel napsal dopis, v němž
popsal některé z podmínek, které budou na světě panovat v posledních dnech.
Požádejte některého studenta, aby přečetl 2. Timoteovi 3:1–5, 13. Vyzvěte členy
třídy, aby text sledovali a vyhledali některé hříchy a postoje, které budou v dnešní
době běžné. (Mohli byste studentům ve stručnosti pomoci stanovit význam
složitých slov a částí textu v těchto verších.)

• Kterých hříchů a postojů uvedených v těchto verších býváte svědky v dnešní
společnosti?

Požádejte některého studenta, aby přečetl 2. Timoteovi 3:14–17. Vyzvěte členy třídy,
aby zjistili, jak můžeme v těchto nebezpečných časech nalézt bezpečí.

• Jak můžeme v těchto nebezpečných časech nalézt bezpečí?

Napište na tabuli tuto nedokončenou větu: Když budeme studovat písma, budeme
moci získat …
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• Jakých požehnání se nám podle 2. Timoteovi 3:15–17 může dostat, když
budeme studovat písma a žít podle učení, které obsahují? (Poté, co studenti
odpovědí, dokončete větu na tabuli tak, aby zněla takto: Když budeme
studovat písma, budeme moci získat moudrost, nápravu a poučení, jež nás
povedou ke spasení.)

Vysvětlete, že věta napsaná na tabuli je příkladem zásady. Zásady a nauky
evangelia Ježíše Krista jsou elementární, neměnné pravdy, které jsou vodítkem pro
život. Jedním z hlavních účelů písem je učit naukám a zásadám evangelia. Naše
osobní studium písem může být smysluplnější, pokud budeme vyhledávat nauky
a zásady, přemítat o jejich významu a uplatňovat je v životě.

Poukažte opět na zásadu, kterou jste napsali na tabuli.

• Co podle vás znamená, že když budeme studovat písma, budeme moci získat
moudrost, nápravu a poučení, jež nás povedou ke spasení?

• Kdy jste v životě pocítili, že se vám v důsledku studia písem dostalo moudrosti,
nápravy a poučení? (I vy byste se mohli podělit o nějaký zážitek.)

Každodenní četba Nového zákona
Vysvětlete, že u tohoto studijního kurzu semináře se mimo jiné očekává, že
studenti přečtou celý Nový zákon. Je to podmínkou pro získání diplomu
o absolvování semináře.

Povzbuzujte studenty, aby v rámci kurzu četli povinnou četbu
Standardní díla jsou inspirované spisy, které obsahují nauky a zásady evangelia. Dokládají, jak
Bůh jedná s člověkem, a učí o Usmíření Ježíše Krista. Tyto knihy jsou důležité samy o sobě,
a společně poskytují ještě větší porozumění evangeliu a plánu spasení, který připravil náš Otec
v nebi. Studenti a učitelé si mají během tohoto kurzu přečíst a prostudovat celý Nový zákon.

Vysvětlete, že přečíst celý Nový zákon bude vyžadovat pevné odhodlání, ale stojí to
za vynaložené úsilí. Abyste výše zmíněné doložili, ukažte studentům dvě průhledné
sklenice naplněné vodou (či nějakým nealkoholickým nápojem). Dva z nich
požádejte, aby se postavili každý vedle jedné sklenice. Jednomu z nich dejte
slámku. Tomu druhému dejte svazek sedmi slámek, který je slepený lepicí páskou.
Řekněte jim, aby s pomocí své slámky nebo slámek co nejrychleji vypili všechnu
vodu. (Student s jednou slámkou by měl být schopen pít vodu plynule a dopít ji
jako první; ten druhý bude mít nejspíše potíže nasát vodu do slámek.) Oba
studenty vybídněte, aby se posadili, a položte členům třídy tuto otázku:

• Jak byste tuto činnost vztáhli na náš cíl přečíst během tohoto studijního kurzu
celý Nový zákon? (Student se sedmi slámkami je jako někdo, kdo se snaží číst
velké kusy písem naráz. Ten s jednou slámkou je jako někdo, kdo čte
každodenně menší množství.)

Abyste studentům pomohli zjistit, jak mohou přečíst celý Nový zákon tak, že ho
budou číst důsledně po malých částech, vyzvěte je, aby vydělili počet stran Nového
zákona (ve vydání Bible kralické z roku 2014 je jich 254) celkovým počtem dnů do
konce tohoto kurzu. Kdyby se například výuka kurzu měla konat ve školním roce
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o přibližně 280 dnech, museli by studenti přečíst zhruba jednu stranu za den, aby
Nový zákon stihli dočíst do konce kurzu.

Vydejte svědectví o požehnáních, kterých se studentům může dostat, pokud budou
Nový zákon pilně studovat. Získají z písem moudrost, nápravu a poučení a budou
požehnáni společenstvím Ducha Svatého.

Znovu se vraťte k zásadám napsaným na tabuli a vydejte svědectví o tom, že pokud
budou studenti studovat písma každý den, dostane se jim požehnání, která popsal
Pavel ve 2. Timoteovi 3:15–17. Vybídněte studenty, aby si dali za cíl, že si každý den
vyhradí určitý čas na osobní studium písem a že přečtou celý Nový zákon. Vyzvěte
je, aby si tyto cíle zapsali do studijního deníku.
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LEKCE 5

Kontext a přehled
Nového zákona

Úvod
V této lekci se studenti dozvědí o historickém a kulturním
kontextu Nového zákona a také o faktorech, které přispěly
k tomu, že mnozí Židé zavrhli Ježíše jakožto Mesiáše

a Spasitele. Studenti se také seznámí s rozvržením
Nového zákona.

Náměty pro výuku
Kontext Nového zákona

Používejte vizuální pomůcky
Předměty a obrázky, včetně map, schémat a tabulek, mohou studentům efektivně pomoci
představit si to, co je uvedeno ve verších z písem, podrobně to rozebrat a porozumět tomu – a to
zejména tehdy, když vizuální pomůcky podněcují k diskusi. Vystavení nějakého předmětu nebo
obrázku, kterého si studenti všimnou, když vstupují do třídy, může obohatit studijní atmosféru
a vzbudit u nich zvědavost.

Ukažte studentům část obrázku
„Štěpán vidí Ježíše na pravici Boží“
(Kniha obrázků z evangelia [2009], č. 63;
viz také LDS.org), přičemž papírem
nebo jiným předmětem zakryjte na
obrázku vše kromě Štěpána (muže
s modrým šátkem na hlavě).

Požádejte studenty, aby popsali, co se
na obrázku děje. Zeptejte se jich, proč je
podle nich tento muž na zemi
a natahuje ruku. Poté, co odpovědí, jim
ukažte zbývající část obrázku.

• Jak vám možnost vidět celý obrázek
pomáhá porozumět tomu, co se na
něm děje?

Vyzvěte studenty, aby si přečetli
Skutky 7:56–59, kde zjistí, že tento
obrázek ztvárňuje Štěpána – učedníka
Ježíše Krista, který je kamenován
k smrti a který vidí Ježíše, jak stojí po
pravici Boží.
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• Jak můžeme odkrytí tohoto obrázku
přirovnat k porozumění písmům?

Vysvětlete, že tato činnost dokládá, jak
je důležité rozumět kontextu písem.
Slovo kontext označuje okolnosti či
historické souvislosti dané pasáže,
události či příběhu z písem. Zdůrazněte,
že když se studenti obeznámí
s historickým a kulturním kontextem
Nového zákona, budou moci lépe
chápat a uplatňovat jeho nauky.

Židovští náboženští představitelé
v době Spasitelova působení
Požádejte některého studenta, aby
přečetl 2. Nefiho 10:3–5. Vyzvěte členy
třídy, aby text sledovali a zaměřili se na
slova, jimiž prorok Jákob popsal
duchovní poměry mezi některými Židy
v době Spasitelova působení.

• Jakými slovy popsal Jákob duchovní
poměry mezi některými Židy? (Vysvětlete, že slova kněžské lstivosti ve verši 5
znamenají kázání, kterými lidé usilují o zisk a chválu světa, nikoli o blaho
Božího lidu. [Viz 2. Nefi 26:29.] Kněžskou lstivostí byli vinni zejména zlovolní
náboženští představitelé mezi Židy, kteří sváděli druhé na scestí.)

Požádejte některého studenta, aby přečetl Matouše 23:16, 24. Vyzvěte členy třídy,
aby text sledovali a zjistili, jak Spasitel během svého působení tyto židovské
náboženské představitele popisoval.

• Jak Spasitel popisoval tyto židovské náboženské představitele?

• Co dal Spasitel o těchto vedoucích najevo tím, že je nazval slepými vůdci?

Přídavky k zákonu Mojžíšovu a další falešné filosofie
Abyste studentům pomohli lépe porozumět tomu, jak náboženští představitelé
sváděli lid na scestí, nakreslete na tabuli kruh a doprostřed něho napište zákon
Mojžíšův. Nakreslete kolem prvního kruhu další kruh a nadepište ho slovy ústně
předávaný zákon.

Vysvětlete, že vzhledem k nepřítomnosti proroků přidávali židovští učitelé
a vedoucí k zákonu vlastní pravidla a výklady. Tato přidaná pravidla a výklady,
známé jako ústně předávaný zákon, ústní tradice nebo tradice starších, měly za cíl
zabránit porušování Božího zákona. Abyste jedno z těchto pravidel názorně
předvedli, požádejte dva studenty, aby přišli dopředu. Dejte každému z nich provaz,
na němž je uvázaný uzel. Požádejte jednoho studenta, aby uzel rozvázal jen jednou
rukou, a druhého, aby ho rozvázal oběma rukama. Poté, co se o to pokusí, jim
řekněte, aby se vrátili na svá místa.
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Vysvětlete, že podle ústně předávaného zákona bylo o sabatu zakázáno rozvazovat
uzly oběma rukama. Tato činnost byla považována za práci, a tudíž za porušení
sabatního dne. Nicméně rozvazovat uzly jednou rukou bylo dovoleno.

• V čem může být nebezpečné přidávat k Božím přikázáním lidmi vytvořená
pravidla?

Požádejte některého studenta, aby přečetl následující slova staršího Bruce
R. McConkieho z Kvora Dvanácti apoštolů ohledně jistých židovských
náboženských představitelů:

„Vzali ony prosté a jednoduché záležitosti čistého náboženství a přidali k nim
řadu svých výkladů; přikrášlili je přidanými rituály a úkony; vzali radostný a veselý
způsob uctívání a změnili ho v restriktivní, omezující a tísnivý systém rituálů
a úkonů. Živoucí duch Pánova zákona se v jejich rukou stal mrtvou literou
židovského ritualismu.“ (The Mortal Messiah, 4 vols. [1979–1981], 1:238.)

• Co podle staršího McConkieho udělali židovští náboženští představitelé s Božím
zákonem v důsledku svých přidaných výkladů?

Poukažte na to, že Židé v Ježíšově době byli ve stavu odpadlictví. Ačkoli se mezi
nimi dál nacházely pravomoc a obřady Aronova kněžství, mnozí z nich odpadli od
pravého praktikování náboženství, které Bůh zjevil Mojžíšovi. (Viz NaS 84:25–28.)
Tradice starších měly přednost před čistým náboženstvím a psaným slovem Božím.

Požádejte některého studenta, aby přečetl Matouše 12:14. Vyzvěte členy třídy, aby
text sledovali a zjistili, co chtěli farizeové Ježíšovi udělat kvůli tomu, že neuznával
jejich pravomoc a některé jejich ústně předávané tradice.

• Co tito náboženští představitelé zosnovali, že Ježíšovi provedou?

Vysvětlete, že kromě odpadlických židovských tradic měly na to, že lidé Ježíše
Krista po Jeho vzkříšení zavrhli, vliv i další falešné filosofie. Například šíření řecké
kultury vedlo mnohé k tomu, že zavrhovali myšlenku fyzického vzkříšení. (Viz
1. Korintským 15:12.) Když tedy apoštolové svědčili o vzkříšeném Spasiteli po Jeho
Ukřižování, mnozí jejich svědectví odmítali.

Cizí nadvláda a očekávání Mesiáše, který vysvobodí Izrael
Na tabuli napište tato slova: Babylon, Persie, Makedonie (Řecko) a Řím.

• Co měly tyto starověké říše ve vztahu k Židům společného? (Porazily Židy
a vládly nad nimi.)

Rozdělte studenty do skupin a každé z nich dejte tento materiál na
rozdání:

Do doby Nového zákona žili Židé, kromě jednoho období nezávislosti, více než 500 let jako podrobený
lid. Přibližně 160 let před Kristovým narozením vedla k nezávislosti vzpoura vedená Makabejskými,
rodinou židovských patriotů. Nicméně předtím, než se Kristus narodil, byl Izrael dobyt Římem. Král
Heródes (rovněž známý jako Heródes Veliký), který se přiženil do rodiny Makabejských, byl Římem
jmenován, aby Izraeli vládl. Židé nesli římskou nadvládu nelibě a dychtivě vyhlíželi zaslíbeného
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Mesiáše, který, jak věřili, je od Římanů osvobodí. Mnozí Židé očekávali Mesiáše, který je vysvobodí
z cizí nadvlády, a proto Ježíše Krista jakožto svého Spasitele zavrhli.

Požádejte studenty, aby si materiál na rozdání přečetli a diskutovali v rámci skupiny
o těchto otázkách (mohli byste je napsat na tabuli):

• Co mnozí Židé od příchodu Mesiáše očekávali?

• Proč podle vás toto chybné očekávání vedlo mnoho Židů k tomu, že Ježíše
jakožto Mesiáše zavrhli?

Vysvětlete, že ačkoli někteří Židé Krista zavrhli, jiní, kteří byli pokorní a duchovně
vnímaví, v Něm rozpoznali Mesiáše a Spasitele.

Požádejte několik studentů, aby se střídali při čtení Lukáše 2:25–33. Vyzvěte členy
třídy, aby text sledovali a zjistili, co jistý spravedlivý muž jménem Simeon udělal
a řekl, když Jozef s Marií přinesli novorozeného Ježíše do chrámu.

• Proč byl podle veršů 30–32 Ježíš poslán na zemi? (Studenti mohou použít různá
slova, ale měli by rozpoznat tuto pravdu: Ježíš Kristus byl poslán přinést
spasení všem lidem.)

• Co Ježíš Kristus vykonal, aby umožnil všem lidem dosáhnout spasení?

Ukažte studentům obrázek Štěpána, který již viděli na začátku hodiny. Vyzvěte je,
aby při studiu Nového zákona měli na paměti kulturní a historický kontext, o němž
jste diskutovali. Díky tomu lépe porozumějí učení Spasitele a Jeho apoštolů. (Další
informace o historickém a kulturním kontextu Nového zákona viz „The
Intertestamental Period“ a „The New Testament Setting“ v New Testament Student
Manual ([příručka Církevního vzdělávacího systému, 2014], 1–3). Tento materiál
obsahuje stručné vysvětlení týkající se různých skupin lidí, jako jsou Samaritáni,
farizeové, saduceové, sanhedrin a zákoníci.)

Stručný přehled Nového zákona
Řekněte studentům, že jim na 10 vteřin
ukážete jeden obrázek a poté je
vyzvete, aby písemně podrobně vylíčili,
co viděli. Ukažte jim obrázek „Kristus
uzdravuje nemocného u Bethesdy“.
(Kniha obrázků z evangelia, č. 42; viz také
LDS.org.) Po 10 vteřinách obrázek
odložte a vyzvěte studenty, aby
písemně popsali, co viděli. Poté, co jim
poskytnete dostatek času, několik
z nich požádejte, aby své odpovědi
přečetli ostatním studentům ve třídě.

• Ačkoli jste se všichni dívali na tentýž obrázek, proč se vaše popisy lišily?

• Proč je užitečné mít vždy více svědků určité události?
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Napište na tabuli jména pisatelů čtyř evangelií: Matouš, Marek, Lukáš a Jan.
Vysvětlete, že každý z těchto učedníků Ježíše Krista zaznamenal události a nauky
ze Spasitelova života. Jejich záznamy se nazývají evangelia. Slovo evangelium
znamená dobrá zpráva. Poukažte na to, že v Překladu Josepha Smitha jsou
změněny názvy jednotlivých evangelií na svědectví – například „Svědectví
sv. Matouše“.

• Proč je užitečné mít více než jen jedno evangelium neboli svědectví o životě
a učení Ježíše Krista?

Vysvětlete, že ačkoli se tato čtyři evangelia v některých podrobnostech a náhledech
na věc liší, všechna popisují události ze Spasitelova života a z Jeho pozemského
působení mezi Židy. Všechna čtyři evangelia svědčí o tom, že Ježíš Kristus je Syn
Boží a Spasitel světa. (Viz Průvodce k písmům, „Evangelia“, scriptures.lds.org.)

Mohli byste studentům rozdat výtisky zkrácené verze přehledu „Smrtelný
život Ježíše Krista v kostce“, který je uveden na konci této lekce. Úplná

verze tohoto přehledu se nachází v dodatku této příručky. Vyzvěte studenty, aby
pomocí přehledu vyhledali několik hlavních událostí ve Spasitelově službě ve
smrtelnosti.

• Jak dlouho podle tohoto přehledu Spasitelova služba ve smrtelnosti trvala?

• Kde Spasitel během své služby většinou pobýval?

Vyzvěte studenty, aby tento přehled používali při studiu Nového zákona k tomu,
aby lépe pochopili kontext čtyř evangelií.

Vyzvěte studenty, aby si v Bibli nalistovali obsah. Vysvětlete, že zatímco evangelia
obsahují zprávu o Spasitelově působení, ostatní knihy – od Skutků až po Zjevení –
zaznamenávají službu Kristových dávných apoštolů po Jeho Ukřižování, Vzkříšení
a Nanebevstoupení. Tito apoštolové putovali po Izraeli a římské říši, kázali
evangelium a zakládali odbočky Církve. Prostřednictvím studia skutků a spisů
těchto apoštolů můžeme posilovat svou víru ve Spasitele a zjišťovat, jak obdržet
požehnání plynoucí z Jeho Usmíření. Také můžeme poznat, jak moc se Církev
Ježíše Krista Svatých posledních dnů podobá dávné Církvi Ježíše Krista.

Zvažte možnost vydat svědectví o pravdách, které jste při studiu Nového zákona
objevili vy sami. Vyzvěte studenty, aby vyhledávali pravdy, které jim během
letošního studia Nového zákona požehnají.

LEKCE 5
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LEKCE PRO DOMÁCÍ STUDIUM

Plán spasení – Úvod
k Novému zákonu a kontext
(1. blok)

Přípravné materiály pro učitele domácího studia
Shrnutí denních lekcí domácího studia
Následující odstavce jsou shrnutím událostí, nauk a zásad, kterým se studenti učili ve čtyřech lekcích pro studenty
domácího studia v rámci 1. bloku. Když víte, čemu se studenti učili, pomůže vám to při přípravě na hodinu. Toto
shrnutí není součástí lekce a nemáte ho probírat se studenty. Jelikož lekce, kterou budete učit pro 1. blok, se zaměřuje
pouze na některé z těchto nauk a zásad uvedených v shrnutí, můžete občas pocítit inspiraci, abyste zopakovali i jiné
zásady nebo o nich diskutovali, podle nabádání Ducha a podle potřeb vašich studentů.

1. den (Plán spasení)
Při studiu plánu spasení se studenti naučili, že Ježíš Kristus byl v předsmrtelném životě vybrán k tomu, aby byl
Vykupitelem lidstva, a že pod vedením Nebeského Otce stvořil zemi. Také se naučili těmto pravdám: Ježíš Kristus přišel
proto, aby nás spasil z hříchů. Díky Vzkříšení Ježíše Krista budou vzkříšeni všichni lidé. Ježíš Kristus bude soudit veškeré
lidstvo. Budeme-li používat víru v Ježíše Krista a žít podle Jeho evangelia, budeme moci obdržet věčný život.

2. den (Úloha studenta)
Studenti se naučili, že Duch Svatý učí pravdě. Také rozpoznali zásadu, že pokud usilujeme o to, abychom se učili vírou,
pak zveme do srdce Ducha Svatého, aby učil pravdě a svědčil o ní.

3. den (Studium písem)
Studenti se naučili tomu, proč je důležité přečíst celý Nový zákon a studovat písma každý den. Kromě toho studenti
rozpoznali zásady, že v dnešní době potřebujeme písma více než kdykoli dříve a že když budeme studovat písma,
budeme moci získat moudrost, světlo, pravdu, nápravu a poučení, jež nás povedou ke spasení. Také zjistili, že když
studujeme písma každý den, dostává se nám „živé vody“ neboli duchovní výživy, kterou potřebujeme.

4. den (Úvod k Novému zákonu a kontext)
Studenti poznali, že když se obeznámí s historickým a kulturním kontextem Nového zákona, budou moci lépe chápat
a uplatňovat jeho nauky. Také se naučili, že Ježíš Kristus byl poslán přinést spasení všem lidem a že když k Němu
přijdeme, budeme mít větší touhu zvát druhé, aby k Němu přišli také.

Úvod
Cílem této lekce je připravit a povzbudit studenty ke studiu Nového zákona tím, že
se seznámí s hlavním tématem, jež se nachází v učení Ježíše Krista a Jeho dávných
apoštolů. Při studiu Nového zákona se studenti naučí tomu, jak reagovat na
Spasitelovu opakovanou výzvu, aby k Němu přišli a přijímali od Něho v životě
pomoc a vedení.
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Náměty pro výuku
Úvod k Novému zákonu
Nový zákon nám pomáhá přijít k Ježíši Kristu
Před začátkem hodiny napište na tabuli tuto otázku: Jaká těžká břemena jsou v dnešní
době vkládána na mládež?

Přineste do třídy prázdnou krabici nebo batoh a těžké předměty, které do nich
budete moci vložit – například kameny nebo knihy. Požádejte některého studenta,
aby přišel dopředu, a řekněte mu, aby krabici podržel nebo si vzal batoh na záda.
Vyzvěte členy třídy, aby odpověděli na otázku napsanou na tabuli, a požádejte
dalšího studenta, aby na tabuli zapisoval jejich odpovědi. Po každé odpovědi vložte
do krabice nebo batohu těžký předmět, dokud se nenaplní.

• Jak byste se cítili, kdybyste museli toto břemeno nosit celý den?

Požádejte studenty, aby vysvětlili, jaké problémy nebo těžkosti by mohlo několik
takových břemen uvedených na tabuli člověku způsobit.

Vysvětlete, že Nový zákon nás učí o službě Ježíše Krista ve smrtelnosti a po Jeho
Vzkříšení – k čemuž patří Jeho učení, zázraky, smírná oběť a zjevení se učedníkům
prvotní církve. V Jeho učení a jednání s druhými zaznívá opakovaná pravda, která
nám může pomoci s břemeny, jež jsou na nás vložena.

Vysvětlete, že v Matoušovi 11 je obsažen příklad tohoto hlavního tématu, se kterým
se budou studenti během letošního studia Nového zákona často setkávat. Požádejte
některého studenta, aby přečetl Matouše 11:28. Vyzvěte členy třídy, aby text
sledovali a vyhledali Spasitelovu výzvu těm, na které jsou vložena obtížná břemena.

• Co podle vás znamená pracovat a být obtížen?

• Co máme podle Spasitelových slov dělat, abychom obdrželi Jeho odpočinutí?
(Pomocí slov studentů napište na tabuli tuto zásadu: Když se svými břemeny
přijdeme k Ježíši Kristu, dá nám odpočinutí.)

• Co podle vás znamená přijít k Ježíši Kristu?

Abyste studentům pomohli porozumět tomu, co znamená přijít ke Kristu,
požádejte některého z nich, aby přečetl Matouše 11:29–30. Vyzvěte členy třídy, aby
text sledovali a vyhledali Spasitelovy pokyny těm, kteří si přejí k Němu přijít.

• Co musíme podle těchto veršů dělat, abychom mohli přijít ke Kristu?

Na tabuli nakreslete obrázek volského jha nebo ho studentům ukažte na obrázku.

Vysvětlete, že jho je břevno, do kterého
se zapřahá pár volů či jiných zvířat a jež
těmto zvířatům umožňuje táhnout
náklad společně.

• K čemu slouží jho? (Ačkoli jho je
v podstatě zátěží neboli břemenem,
umožňuje oběma zvířatům, aby
spojila svou moc a sílu, a tím zvýšila svou výkonnost.)

• Co podle vás znamená vzít na sebe Spasitelovo jho?

LEKCE PRO DOMÁCÍ  STUDIUM: 1 . BLOK
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Požádejte některého studenta, aby přečetl následující slova staršího Davida
A. Bednara z Kvora Dvanácti apoštolů. Vyzvěte členy třídy, aby se zaměřili na to,
jak na sebe můžeme brát Spasitelovo jho a jaká požehnání můžeme obdržet, když
to budeme činit.

„Jhem spřažená zvířata stojí bok po boku, aby mohla spojenými silami splnit
určitý úkol.

Zamyslete se nad Pánovou jedinečnou osobní výzvou, abychom ‚[vzali] jho [Jeho]
na se‘. Když uzavíráme a dodržujeme posvátné smlouvy, spřahá nás to
dohromady s Pánem Ježíšem Kristem. Spasitel nás v podstatě zve, abychom se na
Něj spolehli a táhli zároveň s Ním, ačkoli ani naše nejlepší úsilí se nevyrovná Jeho

úsilí a nedá se s ním srovnávat. Pokud Mu důvěřujeme a na cestě smrtelností táhneme svůj
náklad spolu s Ním, Jeho jho je vskutku snadné nést a Jeho břímě je lehké.

Nejsme a nikdy nemusíme být sami. Každý den se můžeme tlačit kupředu s nebeskou pomocí.
Skrze Spasitelovo Usmíření můžeme získat schopnosti a sílu, které přesahují ty naše. (Viz ‚Tvou
cestou dál chci jít‘, Náboženské písně, č. 134.)“ („Snášeli svá břemena lehce“, Liahona, květen
2014, 88.)

• Co nás „spřahá“ se Spasitelem Ježíšem Kristem?

• Jaká požehnání plynou podle staršího Bednara z toho, když jsme spřaženi se
Spasitelem?

Poukažte na to, že Spasitelovo zaslíbené „odpočinutí“ v Matoušovi 11:28–29 nutně
neznamená, že On odejme naše problémy nebo těžkosti. Spasitel nám často udělí
pokoj a sílu, kterou potřebujeme k tomu, abychom dokázali své zkoušky překonat
nebo v nich vytrvat, a tím činí naše břemena lehčí. Budeme-li během výzev
smrtelného života věrní, bude konečným odpočinutím, kterého se nám dostane,
oslavení s Bohem. (Viz NaS 84:23–24.)

Vyzvěte studenty, aby přemítali o tom, jak jim Spasitel dal odpočinutí, když
k Němu přišli. Několik z nich požádejte, aby se o své zkušenosti podělili s ostatními
členy třídy.

Vyzvěte studenty, aby si stanovili konkrétní cíle týkající se toho, jak mohou během
tohoto roku, kdy budou studovat Nový zákon, přijít k Ježíši Kristu. Povzbuďte je,
aby mezi své cíle zahrnuli každodenní studium písem a to, že během letošního
roku přečtou celý Nový zákon.

Stručný přehled Nového zákona
Knihy v Novém zákoně svědčí o tom, že Ježíš Kristus je Syn Boží a náš Spasitel
Napište na tabuli jména pisatelů čtyř evangelií: Matouš, Marek, Lukáš a Jan.
Vysvětlete, že každý z těchto učedníků Ježíše Krista zaznamenal události a nauky
ze Spasitelova života. Jejich záznamy se nazývají evangelia. Slovo evangelium
znamená „dobrá zpráva“. Poukažte na to, že v Překladu Josepha Smitha jsou
změněny názvy jednotlivých evangelií na svědectví – například „Svědectví
sv. Matouše“.

• Proč je užitečné mít více než jen jedno evangelium neboli svědectví o životě
a učení Ježíše Krista?

LEKCE PRO DOMÁCÍ  STUDIUM: 1 . BLOK
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Vysvětlete, že ačkoli se tato čtyři evangelia v některých podrobnostech a náhledech
na věc liší, všechna popisují události ze Spasitelova života a z Jeho pozemského
působení mezi Židy. Všechna čtyři evangelia svědčí o tom, že Ježíš Kristus je Syn
Boží a Spasitel světa. Odkažte studenty na přehled „Smrtelný život Ježíše Krista
v kostce“ na konci lekce v 1. bloku, 4. den. Vyzvěte je, aby pomocí přehledu
vyhledali několik hlavních událostí ve Spasitelově službě ve smrtelnosti.

• Jak dlouho podle tohoto přehledu Spasitelova služba ve smrtelnosti trvala?

• Kde Spasitel během své služby většinou pobýval?

Vyzvěte studenty, aby tento přehled používali při studiu Nového zákona k tomu,
aby lépe pochopili kontext čtyř evangelií.

Vyzvěte studenty, aby si v Bibli nalistovali obsah. Vysvětlete, že zatímco evangelia
obsahují zprávu o Spasitelově působení, ostatní knihy – od Skutků až po Zjevení –
zaznamenávají službu Kristových dávných apoštolů po Jeho Ukřižování, Vzkříšení
a Nanebevstoupení. Tito apoštolové putovali po Izraeli a římské říši, kázali
evangelium a zakládali odbočky Církve. Prostřednictvím studia skutků a spisů
těchto apoštolů můžeme posilovat svou víru ve Spasitele a zjišťovat, jak obdržet
požehnání plynoucí z Jeho Usmíření. Také můžeme poznat, jak moc se Církev
Ježíše Krista Svatých posledních dnů podobá dávné Církvi Ježíše Krista.

Zvažte možnost vydat své vlastní svědectví o Novém zákonu a vyzvěte studenty,
aby při studiu života a učení Ježíše Krista a Jeho apoštolů v Novém zákoně
vyhledávali pravdy, které pro ně budou požehnáním.

Příští blok (Matouš 1–5)
Vysvětlete, že v příštím bloku budou studenti studovat různé detaily týkající se
narození Syna Božího. Také budou studovat učení Ježíše Krista o tom, jak být
v tomto životě opravdu šťastní a jak se stát dokonalými, jako je Nebeský Otec.

LEKCE PRO DOMÁCÍ  STUDIUM: 1 . BLOK
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Úvod k evangeliu podle
sv. Matouše
Proč studovat tuto knihu?
V knize Matoušově se nacházejí některé z nejkrásnějších pasáží Bible, včetně
Kázání na hoře a mnohých podobenství, nauk a zázraků Ježíše Krista. Studenti se
prostřednictvím studia této knihy mohou lépe seznámit s působením a se slovy
Ježíše Krista a posílit své svědectví o Ježíši Kristu jakožto Spasiteli světa
a zaslíbeném Mesiáši, o němž hovořili všichni svatí proroci.

Kdo napsal tuto knihu?
Autorem této knihy je Matouš, který je také znám jako Léví, syn Alfeův. Než se
jeho život navždy změnil, když uposlechl výzvy Ježíše Krista, aby Ho následoval, byl
publikánem neboli výběrčím daní. (Viz Matouš 9:9; Marek 2:14; Lukáš 5:27–28;
Průvodce k písmům, „Matouš“.) Poté, co se Matouš obrátil, se stal jedním ze
dvanácti Spasitelových apoštolů. (Viz Matouš 10:2–4.) Jako apoštol byl očitým
svědkem mnoha událostí, které popsal ve svém záznamu. To dokládá i název
tohoto evangelia v Překladu Josepha Smitha: „Svědectví sv. Matouše“.

Kdy a kde byla napsána?
Není přesně známo, kdy byla kniha Matoušova sepsána, ale pravděpodobně
k tomu došlo ve druhé polovině prvního století po Kr. Nevíme, kde Matouš tuto
knihu napsal.

Pro koho byla tato kniha napsána a proč?
Matouš psal zřejmě pro židovské čtenáře, jimž chtěl ukázat, že Ježíš Kristus naplnil
starozákonní proroctví týkající se Mesiáše. (Viz Průvodce k písmům, „Matouš“.)
Když líčil život, slova a skutky Ježíše Krista, odvolával se často na starozákonní
proroctví se slovy „aby se naplnilo“ (viz například Matouš 4:14; 8:17; 13:35; 21:4).

Matouš ve svém evangeliu použil dvanáctkrát výraz „syn Davidův“ na svědectví
toho, že Ježíš Kristus byl právoplatným dědicem trůnu krále Davida a naplněním
mesiášských proroctví. V rodokmenu Ježíše Krista sleduje Matouš Jeho rodovou
linii přes Davida, Judu a Abrahama (viz Matouš 1:1–3), čímž prokazuje Ježíšovo
právo vládnout a Jeho roli při naplnění Božích zaslíbení Izraeli.

Jaké jsou charakteristické rysy této knihy?
Přestože velké množství materiálů, které Matouš ve svém evangeliu používá,
nalézáme rovněž v Markovi a Lukášovi, je zhruba 42 procent jedinečných. Hlavním
tématem Matoušova evangelia je to, že Ježíš Kristus přišel, aby na zemi založil své
království. Matouš mnohokrát zmínil „království nebeské“ a jako jediný evangelista
zahrnul Ježíšovo učení, v němž je zmíněna „církev“. (Viz Matouš 16:18; 18:17.)

Matoušovo evangelium nám rovněž pomáhá uvědomit si podobnosti mezi
působením Mojžíše a Ježíše Krista. Oba byli například jako děti zachráněni před
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pokusem krále připravit je o život (viz Exodus 2:1–10; Matouš 2:13–18), oba vyšli
z Egypta, oba přednesli Boží zákon na hoře (viz Exodus 19–20; Matouš 5–7) a oba
přišli, aby vysvobodili svůj lid.

Stručný přehled
Matouš 1–4 Matouš hovoří o rodokmenu a narození Ježíše Krista. Mudrcové
hledají krále Židů. Jozef se řídí svými sny a bere Marii a malého Ježíše nejprve do
Egypta a poté do Nazarétu. Jan Křtitel káže evangelium pokání a křtí Ježíše Krista.
Spasitel je pokoušen v pustině. Zahajuje své působení ve smrtelnosti tím, že učí
a uzdravuje.

Matouš 5–7 Ježíš Kristus pronáší Kázání na hoře.

Matouš 8–12 Spasitel uzdravuje malomocného, tiší bouři, vymítá ďábly, křísí
Jairovu dceru z mrtvých a dává slepým zrak. Ježíš dává dvanácti apoštolům
pravomoc činit to, co činil On, a vysílá je kázat evangelium. Ježíš prohlašuje, že Jan
Křtitel je více než prorok. Spasitel uzdravuje o sabatu.

Matouš 13–15 Ježíš učí pomocí podobenství. Jan Křtitel je popraven. Po nasycení
pěti tisíc kráčejí Ježíš a Petr po vodě Galilejského moře. Ježíše se vyptávají zákoníci
a farizeové.

Matouš 16–18 Poté, co Petr svědčí o tom, že Ježíš je Mesiáš, Spasitel oznamuje, že
dá Petrovi a dvanácti klíče království Božího. Ježíš je proměněn na hoře, kde Petr,
Jakub a Jan přijímají klíče kněžství. Ježíš svým učedníkům dává pokyny ohledně
toho, jak vést Církev, a učí, že Bůh nám neodpustí, pokud my
neodpustíme druhým.

Matouš 19–23 Spasitel učí o věčné povaze manželství. Vstupuje do Jeruzaléma
a čistí chrám. Ježíš prostřednictvím podobenství odhaluje zlovolné úmysly
židovských vůdců, kteří se Mu staví na odpor. Truchlí nad budoucím zničením
Jeruzaléma.

Matouš 24–25; Joseph Smith–Matouš Ježíš Kristus prorokuje o zničení
Jeruzaléma. Učí tomu, jak se mohou Jeho následovníci připravit na Jeho návrat.

Matouš 26–27 Ježíš se se svými učedníky účastní hostiny u příležitosti přesnic
a zavádí svátost. Trpí v zahradě getsemanské a je zrazen, zatčen a souzen před
židovskými i římskými úřady a ukřižován. Umírá a je pohřben.

Matouš 28 Vzkříšený Spasitel se zjevuje svým učedníkům. Ježíš pověřuje apoštoly,
aby přinesli Jeho evangelium všem národům.

MATOUŠ
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LEKCE 6

Matouš 1–2
Úvod
Matouš uvedl rodokmen Ježíše Krista a anděl Jozefovi
oznámil Ježíšův božský původ. Mudrci z východu se vydali na
cestu, aby našli malého Ježíše a mohli Ho uctívat. Jozefovi

bylo ve snu řečeno, aby vzal svou rodinu do Egypta, a vyhnul
se tak Heródesovu povraždění dětí v Betlémě.

Náměty pro výuku

Používejte výukové materiály
Při přípravě lekcí si během studia daného bloku písem s modlitbou pročítejte výukové materiály.
Duch Svatý vám při tom může pomáhat, tak abyste dokázali přizpůsobit lekci potřebám studentů.
Můžete se rozhodnout, že použijete všechny, nebo jen některé náměty pro daný blok písem, nebo
můžete přizpůsobit doporučené náměty potřebám studentů, které učíte, a situaci, ve které se
nacházejí.

Matouš 1:1–17
Ježíšův rodokmen
Ukažte studentům fotografii svých rodičů a zeptejte se jich, zda dokáží rozpoznat
nějaké rysy, které jste po nich zdědili. Také byste několik z nich mohli požádat, aby
přinesli fotografii svých rodičů, a pak vyzvat ostatní členy třídy, aby se snažili
uhodnout, čí rodiče na fotografiích jsou. Vyzvěte je, aby mezi sebou diskutovali
o tom, jaké rysy po svých rodičích zdědili (např. barvu očí, barvu vlasů nebo výšku).

Vyzvěte studenty, aby se při studiu Matouše 1–2 zaměřili na pravdy týkající se
Spasitelových rodičů a na to, jaké rysy po nich zdědil. Tato činnost je má připravit
na to, aby porozuměli pravdivosti toho, že Ježíš Kristus je božský Syn Nebeského
Otce a Marie a že je Jednorozený Otcův v těle.

Vysvětlete, že v Matoušovi 1:1–17 je uveden seznam Spasitelových předků.
Poukažte na to, že ve verši 1 se píše, že Ježíš Kristus byl potomkem Davida
a Abrahama.

Vysvětlete, že starozákonní proroctví uváděla, že Mesiáš bude potomkem Davida
(viz 2. Samuelova 7:12–13; Izaiáš 9:6–7; Jeremiáš 23:5–6) a že potomek Abrahama
požehná všem národům země (viz Genesis 22:18; viz také Abraham 2:11). Matouš
chtěl, aby si čtenáři uvědomili, že Ježíš naplnil starozákonní proroctví týkající se
Mesiáše (viz Matouš 1:22–23; 2:5, 15, 23; 26:55–56). Rodokmen uvedený
v Matoušovi 1:1–17 dokládá, že Ježíš byl zaslíbený Mesiáš a právoplatný dědic
Davidova trůnu.

Požádejte některého studenta, aby přečetl Matouše 1:16. Ostatní vyzvěte, aby text
sledovali a zjistili, jak byl Ježíš nazván, a poté aby se podělili o to, co zjistili.

Vysvětlete, že slovo Kristus je řecká podoba aramejského slova Mesiáš, což
znamená „pomazaný“.
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• K čemu byl Ježíš Kristus v předsmrtelné existenci pomazán neboli vyvolen? (Byl
pomazán Nebeským Otcem, aby byl náš „Prorok, Kněz, Král a Vysvoboditel“
[Průvodce k písmům, „Mesiáš“, scriptures.lds.org].)

Matouš 1:18–25
Anděl sděluje Jozefovi, že Ježíš je božského původu
Poukažte na to, že v Matoušovi 1:16 se rovněž uvádí, že Maria byla Jozefova
manželka. Podle Matouše 1:18 byl Jozef s Marií zasnouben. To znamená, že byli
právoplatně svoji, ale dosud spolu nežili jako manžel a manželka. Před svatbou ale
Jozef zjistil, že Maria je těhotná. Požádejte některého studenta, aby přečetl Matouše
1:19. Vyzvěte členy třídy, aby text sledovali a zjistili, co měl Jozef v úmyslu udělat.

• Co měl Jozef v úmyslu udělat, když zjistil, že je Maria těhotná? (Vysvětlete, že
„tajně propustiti“ znamená, že Jozef se chystal v soukromí zrušit jejich zásnuby,
aby tak Marii nevystavil veřejnému ponížení či možnosti trestu v podobě
ukamenování.)

• Co se z tohoto verše dozvídáme o Jozefově charakteru?

Požádejte některého studenta, aby přečetl Matouše 1:20. Vyzvěte členy třídy, aby
text sledovali a zjistili, co se přihodilo Jozefovi, když zvažoval, že své zasnoubení
s Marií zruší.

• Proč anděl Jozefovi řekl, aby se nebál a s Marií se oženil?

Abyste studentům pomohli porozumět slovům „z Ducha svatého“ (Matouš 1:18,
20), požádejte některého z nich, aby přečetl tato slova staršího Bruce
R. McConkieho z Kvora Dvanácti apoštolů:

„Ježíš je právě tak doslovným synem Marie, jako je osobním a doslovným
potomkem Boha Věčného Otce. … Matoušova slova ‚nalezena jest těhotná
z Ducha svatého‘ by měla být správně přeložena takto: ‚nalezena jest těhotná
skrze moc Ducha Svatého‘. (Mat. 1:18.) … Alma dokonale popisuje početí
našeho Pána a Jeho narození tím, že prorokuje: Kristus se ‚narodí … Marii …
a ona bude pannou, drahocennou a vyvolenou nádobou, jež bude zastíněna

a počne mocí Ducha Svatého a porodí syna, ano, dokonce Syna Božího‘. (Alma 7:10.)“ (Doctrinal
New Testament Commentary, 3 vols. [1965–1973], 1:82.)

• Co se z tohoto citátu dozvídáme o Ježíšově původu? (Studenti mohou použít
různá slova, ale měli by rozpoznat tuto nauku: Ježíš Kristus je božský Syn
Nebeského Otce a Marie. Mohli byste jim navrhnout, aby si tuto nauku
napsali na okraj stránky v písmech vedle Matouše 1:18–25.)

Odkažte se na fotografii svých rodičů a zopakujte některé rysy, které jste po nich
zdědili. Požádejte některého studenta, aby přečetl následující slova staršího Jamese
E. Talmage z Kvora Dvanácti apoštolů. Ostatní vyzvěte, aby se zaměřili na to, proč
je důležité porozumět tomu, že Ježíš je božský Syn Nebeského Otce a Marie.

LEKCE 6
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„Toto Dítě, které se mělo Marii narodit, bylo počato z Elohima, Věčného Otce. …
V Jeho povaze měly být zkombinovány moci Božství se schopnostmi a možnostmi
smrtelnosti. … Dítě Ježíš mělo zdědit fyzické, duševní a duchovní vlastnosti, rysy,
sklony a moci, které byly charakteristické pro Jeho rodiče, z nichž jeden byl
nesmrtelný a oslavený – Bůh, a druhý byl člověk – žena.“ (Jesus the Christ,
3rd ed. [1916], 81.)

• Jaké rysy Ježíš zdědil po svém Otci? Jaké rysy zdědil po své matce?

Vysvětlete, že vzhledem k tomu, že Ježíš byl Synem nesmrtelného Otce a smrtelné
matky, měl schopnost žít věčně, pokud by se tak rozhodl, i schopnost zemřít. Tato
božská povaha Ho jedinečným způsobem uschopňovala k tomu, aby mohl trpět za
naše hříchy, zemřít na kříži a být vzkříšen.

Matouš 2:1–12
Mudrci se vydávají za Ježíšem

Ukažte členům třídy tři zabalené dárky nebo nakreslete obrázek tří dárků na tabuli.

• Kdo přinesl dary Spasiteli po Jeho narození?

Vysvětlete, že Matoušovo evangelium je jediným evangeliem, které
obsahuje zprávu o mudrcích. Rozdejte studentům papír s níže uvedeným

kvízem nebo dané otázky napište před začátkem hodiny na tabuli. Dejte jim
několik minut na to, aby si otázky přečetli a zapsali si odpovědi.

Kolik toho víte o mudrcích?
1. Jak se mudrci dozvěděli, že se narodil Mesiáš?

2. Proč chtěli mudrci Mesiáše najít?

3. Jak přední kněží a zákoníci věděli, kde se Mesiáš narodí?

4. Co Heródes chtěl, aby mudrci udělali poté, co Ježíše najdou?

5. Co místo toho mudrci udělali?

Po uplynutí přiměřené doby studenty vyzvěte, aby si přečetli Matouše 2:1–12
a vyhledali odpovědi na kvízové otázky.
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Několik z nich požádejte, aby se podělili o to, co se o mudrcích dozvěděli nového.
Podrobnosti uvedené ve verších 11 a 16 naznačují, že v době, kdy byli mudrci
přivedeni ke svaté rodině, mohly od Ježíšova narození uplynout až dva roky
(mudrci našli Ježíše v domě, nikoli v jeslích, a bylo to „děťátko“, nikoli
novorozeně). Poukažte na to, že Heródes chtěl po mudrcích, aby mu podali zprávu,
až najdou Mesiáše, aby Ho mohl zabít. (Viz Matouš 2:13.)

• Jak mudrci věděli, kde Mesiáše najít?

• Čemu se můžeme naučit z příkladu mudrců, kteří hledali Spasitele? (Odpovědi
studentů se mohou lišit, ale pomozte jim rozpoznat tuto zásadu: Pokud
upřímně a pilně hledáme Spasitele, budeme k Němu přivedeni.)

• Jak můžeme pilně hledat Spasitele?

• Co mudrci udělali, když Spasitele našli? Proč? (Jedním z důvodů, proč přinesli
Spasiteli dary, bylo to, že Ho chtěli uctívat.)

• Čemu se můžeme naučit z příkladu mudrců, kteří nabídli Spasiteli dary?
(Studenti mohou použít různá slova, ale měli by rozpoznat tuto pravdu: Pána
můžeme uctívat tím, že Mu budeme přinášet smysluplné dary.)

Abyste studentům pomohli lépe porozumět tomu, jak můžeme Spasiteli přinášet
smysluplné dary, požádejte některého z nich, aby přečetl tato slova staršího
D. Todda Christoffersona z Kvora Dvanácti apoštolů:

„Když lidé v dávných dobách chtěli uctívat Pána a usilovali o Jeho požehnání,
často Mu přinášeli nějaký dar. …

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.
Někdy je to těžké uskutečnit, ale byly by vaše dary pokání a poslušnosti

hodnotnými dary, kdyby vás nic nestály?“ („Až se obrátíš“, Liahona, květen 2004, 12.)

• Jaké smysluplné dary můžeme Spasiteli přinášet?

Vyzvěte studenty, aby přemítali o slovech staršího Christoffersona a zamysleli se
nad tím, jaké dary mají Spasiteli přinášet. Rozdejte jim listy papíru, aby si na ně své
myšlenky mohli zapsat. Vyzvěte je, aby si naplánovali, jak tyto dary Ježíši Kristu
předají.

Matouš 2:13–23
Jozef, Maria a Ježíš utíkají do Egypta
Vysvětlete, že podle Matouše 2:13–23 se Heródes poté, co se mudrci „navrátili …
do krajiny své“ (Matouš 2:12), aniž by mu řekli, kde Mesiáš je, rozhněval. V naději,
že Mesiáše zabije, nařídil, aby byly v Betlémě a v okolí zabity všechny děti mladší
dvou let.

Přečtěte Matouše 2:13–14. Vyzvěte studenty, aby text sledovali a zaměřili se na to,
jak Jozef poznal, jak se má postarat o svou rodinu, aby byla v bezpečí. Požádejte je,
aby se podělili o to, co zjistili.
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• Kam Jozef vzal Marii a Ježíše?

Shrňte Matouše 2:15–23 tím, že vysvětlíte, že Jozef, Maria a Ježíš zůstali v Egyptě,
dokud Heródes nezemřel. Bůh Jozefovi skrze sny nařídil, aby vzal svou rodinu
zpátky do Izraele, a poté se usadili ve městě Nazarét.

• Jak Jozefova vnímavost vůči duchovním věcem požehnala životu druhých?

• Jaké zásadě se můžeme od Jozefa naučit? (Studenti mohou použít různá slova,
ale měli by rozpoznat tuto zásadu: Jsme-li vnímaví vůči Duchu, můžeme
obdržet zjevení a získat vedení.)

Vyzvěte studenty, aby přemítali o tom, co mohou dělat pro to, aby byli vnímavější
vůči Duchu. Povzbuďte je, aby si dali za cíl, že budou vždy jednat na základě
nabádání, která obdrží.
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LEKCE 7

Matouš 3
Úvod
Jan Křtitel kázal a křtil v Judeji. Ježíš Kristus putoval z Galileje
k řece Jordán, kde Ho Jan pokřtil. Bůh Otec vydal svědectví
o tom, že Ježíš je Jeho Milovaný Syn.

Náměty pro výuku

Účel semináře
Účelem semináře „je pomáhat mládeži … porozumět učení a Usmíření Ježíše Krista a spoléhat se
na ně, stát se způsobilými obdržet požehnání chrámu a připravovat sebe, svou rodinu a ostatní
na věčný život s Otcem v nebi“. („Cíl Seminářů a institutů náboženství“ [2012], si.lds.org.) Při
přípravě lekcí s modlitbou určete, jak můžete každý den tohoto cíle dosahovat.

Matouš 3:1–12
Jan Křtitel káže v Judeji
Vyzvěte členy třídy, aby si představili, jak by se asi cítili, kdyby některý student ve
třídě vstal a začal si brát osobní věci ostatních studentů. Pak jim řekněte, aby si
představili, že dotyčný student by se pokaždé, jakmile by něco vzal, omluvil, ale
osobní věci studentů by si bral i nadále. Zeptejte se:

• Co byste si pomysleli o omluvách tohoto studenta?

• Jak by se jednání tohoto studenta mohlo podobat neupřímné snaze
činit pokání?

Vyzvěte studenty, aby se při studiu Matouše 3 zaměřili na pravdy, které nám
pomáhají porozumět tomu, co musíme dělat, abychom činili opravdové pokání.

Požádejte některého studenta, aby přečetl Matouše 3:1–4. Vyzvěte členy třídy, aby
věnovali pozornost tomu, jaké události pomohly připravit druhé na Spasitelovo
působení.

• Kdo byl Jan Křtitel? (Byl to syn Zachariáše a Alžběty, která byla příbuzná Marie.
Jan Křtitel byl držitelem klíčů Aronova kněžství. [Viz NaS 13; 84:27–28.])

• Co Jan dělal?

• K čemu Jan nabádal své posluchače?

Vysvětlete, že Janovo poslání předpověděl Izaiáš a další proroci. (Viz Izaiáš 40:3;
Malachiáš 3:1; 1. Nefi 10:7–10.) Jan měl za úkol připravovat cestu pro Mesiáše
(Ježíše Krista) tím, že bude hlásat pokání a křtít vodou.

• Jak podle vás hlásání pokání a křtění vodou pomáhalo připravovat cestu Páně?

Požádejte některého studenta, aby přečetl Matouše 3:5–6. Vyzvěte členy třídy, aby
text sledovali a zjistili, jak lidé reagovali na Janovo poselství.
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Zmije palestinská
© taviphoto/Shutterstock.com

• Jak lidé reagovali na Janovo poselství? (Vyznávali hříchy a dávali se pokřtít.
Vysvětlete, že ochota vyznat hříchy Nebeskému Otci a, je-li to nutné,
pověřenému vedoucímu kněžství je pro pokání zcela zásadní. [Viz Věrni víře –
slovník evangelia (2004), 104.])

Požádejte některého studenta, aby přečetl Matouše 3:7. Vyzvěte členy třídy, aby text
sledovali a zjistili, ke komu Jan promlouval.

• Ke komu podle tohoto verše Jan promlouval?

Vysvětlete, že farizeové byli náboženskou skupinou Židů a jejich označení
naznačuje, že se od nich oddělovali. Pyšnili se tím, že přísně dodržují zákon
Mojžíšův, a věřili, že lidmi vytvořené přídavky k zákonu, známé jako ústně
předávaný zákon, jsou stejně důležité jako samotný zákon Mojžíšův. (Viz Průvodce
k písmům, „Farizeové“.) Saduceové byli malou, ale politicky mocnou skupinou
Židů, kteří věřili, že je nutné být poslušen litery Mojžíšova zákona. Nevěřili v nauku
vzkříšení ani věčného života. (Viz Průvodce k písmům, „Saduceové“.)

• Jak Jan farizee a saducee nazval?

Je-li to možné, ukažte obrázek zmije
palestinské a vysvětlete, že se jedná
o nejběžnějšího jedovatého hada
v Izraeli. Zmije jsou aktivní v noci
a obvykle loví tak, že se skryjí a poté se
nenápadně plazí za kořistí. Když se cítí
ohroženy, stočí se do klubíčka, syčí
a útočí na protivníka.

• Proč podle vás Jan označil farizee
a saducee za zmije? (Mohli byste
poukázat na to, že farizeové
a saduceové se cítili Janem ohroženi,
protože odváděl mnoho lidí od jejich zlovolného vlivu a falešných nauk.)

Vysvětlete, že Překlad Josepha Smitha obsahuje dodatečná slova, která Jan
k farizeům a saduceům pronesl. Tato slova jsou uvedena v Překladu Josepha
Smitha, Matouš 3:34–36 (v anglickém vydání Bible SPD). (Mohli byste vysvětlit, že
tyto verše jsou překladem Matouše 3:8–9 a zní: Proč nepřijímáte kázání toho, koho
Bůh poslal? Pokud toto nepřijímáte v srdci svém, nepřijímáte mne; a pokud
nepřijímáte mne, nepřijímáte toho, o kom jsem poslán vydávat svědectví; a hříchy
své nemáte čím zastřít. Čiňte tudíž pokání a neste ovoce hodné pokání. Nemyslete
si, že si můžete říkat: „My jsme děti Abrahamovy a jen my máme moc vzbudit símě
našemu otci Abrahamovi; neboť pravím vám, že Bůh může Abrahamovi stvořit děti
z tohoto kamení.“)

• Jestliže farizeové a saduceové zavrhli Janovo kázání, koho podle Janových slov
také zavrhnou?

• Jak byste shrnuli Janovo poselství, které jim bylo určené?

Napište na tabuli větu: Neste ovoce hodné pokání.
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Abyste studentům pomohli porozumět této větě, poukažte na to, že v písmech jsou
lidé někdy symbolicky znázorněni jako stromy, které nesou buď dobré ovoce, nebo
ovoce špatné. Ukažte studentům obrázek nějakého ovoce nebo ho nakreslete
a vysvětlete, že toto ovoce představuje naše tužby a skutky.

Připomeňte členům třídy, co si měli představit na začátku hodiny (studenta, který
bere druhým osobní věci a pokračuje v tom i poté, co se omluví).

• Projevil tento student svými tužbami a skutky patřičným způsobem pochopení
zásady pokání? Proč ne? (Student dál bral věci ostatním studentům i poté, co se
omluvil.)

• Jak byste shrnuli význam slov „neste ovoce hodné pokání“? (Matouš 3:8.)
(Studenti mohou použít různá slova, ale měli by rozpoznat tuto pravdu:
Opravdové pokání dáváme Pánu najevo tím, že změníme své tužby
a skutky tak, abychom se řídili Jeho učením.)

• Jaké tužby a skutky naznačují, že jsme učinili opravdové pokání z hříchů?

Abyste studentům pomohli porozumět této pravdě, napište na tabuli tyto příklady:
podvádět ve škole, být zlý na sourozence, být nelaskavý k ostatním studentům nebo je
šikanovat, mluvit vulgárně a sledovat pornografii. Požádejte je, aby vysvětlili, jak by
nejspíš měl přemýšlet a jednat člověk, který z těchto hříchů učinil pokání.

Přečtěte Matouše 3:10. Vyzvěte studenty, aby text sledovali a zaměřili se na to, jaké
jsou důsledky toho, když člověk nečiní opravdové pokání. Požádejte je, aby se
podělili o to, co zjistili. Vysvětlete, že být „vyťat a na oheň uvržen“ naznačuje, že ti,
kteří nečiní pokání, ztratí vliv Ducha Božího a nakonec přijdou o požehnání
celestiálního království.

Vyzvěte studenty, aby se zamysleli nad tužbami či skutky, které by měli možná
změnit, aby mohli činit opravdové pokání. Povzbuďte je, aby projevili opravdové
pokání tím, že změní veškeré tužby a skutky, které nejsou v souladu
s Božím učením.

Vyzvěte je, aby si přečetli Matouše 3:11 a zjistili, co bude podle Janových slov
Spasitel dělat.

• Co bude podle verše 11 dělat Ježíš, co Jan dělat nemohl? (Ježíš bude křtít
„Duchem svatým a ohněm“. Vysvětlete, že Jan měl na mysli přijetí daru Ducha
Svatého, což je druhá polovina smlouvy a obřadu křtu. Duch Svatý naši duši
posvěcuje a očišťuje jakoby ohněm. [Viz 2. Nefi 31:13–14, 17.])

Shrňte verš 12 tím, že vysvětlíte, že tato slova symbolicky popisují, co se stane se
spravedlivými, kteří Ježíše Krista přijmou (pšenice), a se zlovolnými, kteří Ho
zavrhnou (plevy).

Matouš 3:13–17
Ježíš Kristus je pokřtěn a Otec Ho prohlašuje za svého milovaného Syna
Vyzvěte studenty, kteří byli pokřtěni, aby si vzpomněli na svůj křest. Několik z nich
požádejte, aby se podělili o to, na co si pamatují.

LEKCE 7

40



Vysvětlete, že v Matoušovi 3:13–17 se popisuje Spasitelův křest. Vyzvěte studenty,
aby se při studiu těchto veršů zaměřili na podobnosti mezi svým křtem a křtem
Spasitelovým.

Na tabuli napište tyto otázky:

Kým?

Jak?

Proč?

Rozdělte studenty do dvojic. Požádejte je, aby se v rámci dvojice střídali při čtení
Matouše 3:13–17 a na tyto tři otázky vyhledali odpovědi. Po uplynutí dostatečné
doby se zeptejte:

• Kdo pokřtil Ježíše? (Na tabuli vedle otázky Kým? napište Janem Křtitelem.)

• Proč se Ježíš vydal z Galileje k řece Jordán, aby se dal pokřtít Janem Křtitelem?
(Připomeňte studentům, že Jan byl držitelem klíčů Aronova kněžství a byl v té
době jediným mužem, který měl pravomoc vykonávat obřad křtu. Na tabuli
vedle slov Janem Křtitelem napište slova Náležitou pravomocí.)

• Jaká slova ve verši 16 naznačují, jak byl Ježíš pokřtěn? (Ujistěte se, že studenti
rozumějí tomu, že to, že Ježíš vystoupil ihned „z vody“, naznačuje, že byl
pokřtěn ponořením – což znamená, že byl zcela pod vodou. Na tabuli vedle
otázky Jak? napište Ponořením.)

Vyzvěte studenty, aby si představili, že jsou u řeky Jordán ve chvíli, kdy tam Ježíš
přišel, aby se dal pokřtít.

• Proč se Jan zpočátku zdráhal Spasitele pokřtít? (Věděl, že Ježíšovo postavení
a pravomoc jsou větší než jeho.)

• Proč podle verše 15 potřeboval být Ježíš podle svých slov pokřtěn? (Aby naplnil
„všelikou spravedlnost“. Napište tuto větu na tabuli vedle otázky Proč?)

• Co podle vás tato slova znamenají?

Vysvětlete, že naplnit „všelikou spravedlnost“ znamená udělat vše, co od nás
Nebeský Otec vyžaduje, abychom tak mohli opět žít s Ním. Patří mezi to i obřady
spasení, jejichž přijetí Bůh požaduje po všech svých dětech, včetně Ježíše. Ježíš –
tím, že byl pokřtěn – nám dal dokonalý příklad, který můžeme následovat, projevil
pokoru, byl poslušen přikázání svého Otce a obdržel obřad nutný k dosažení
věčného života. (Viz 2. Nefi 31:4–11.)

Požádejte studenty, aby na základě odpovědí na tři otázky uvedené na tabuli
rozpoznali nauku, kterou můžeme najít v Matoušovi 3:13–17. Mohou použít různá
slova, ale měli by rozpoznat tuto nauku: Křest ponořením vykonaný někým, kdo
má pravomoc, je nezbytný pro získání spasení.

• Jak se váš křest podobá příkladu, který nám dal Spasitel?

LEKCE 7

41



Vysvětlete, že Matouš 3:16–17 nám rovněž pomáhá poznat nauku týkající se
Božstva. Vyzvěte studenty, aby si tyto verše přečetli a zaměřili se na to, čemu
dotyčné verše učí ohledně Otce, Syna a Ducha Svatého.

• Kde se při Spasitelově křtu nacházeli jednotliví členové Božstva? (Ježíš Kristus
byl v řece Jordán, Duch Svatý na Něj sestoupil jako holubice a Nebeský Otec
promluvil z nebe. Mohli byste vysvětlit, že Duch Svatý se ve skutečnosti
neproměnil v holubici. Holubice byla spíše znamením neboli symbolem toho,
že Duch Svatý sestoupil na Ježíše.)

• Jaké nauce nás tyto verše učí o Božstvu? (Studenti mohou použít různá slova,
ale měli by rozpoznat tuto nauku: Otec, Syn a Duch Svatý jsou tři
samostatné a odlišné bytosti.)

Poukažte na to, že mnozí lidé nemají správné či úplné poznání ohledně Božstva.
Čím více chápeme pravou podstavu Božstva, tím větší lásku k Nim můžeme chovat
a tím lépe budeme připraveni svědčit o Nich druhým.

Abyste studentům pomohli lépe porozumět osobnosti jednotlivých členů Božstva,
rozdělte je do skupin po třech a vyzvěte je, aby si v Průvodci k písmům vyhledali
heslo „Bůh“. V každé skupině přidělte jednotlivým studentům jednoho člena
Božstva. Vyzvěte je, aby si dotyčné heslo přečetli a zaměřili se na informace týkající
se člena Božstva, který jim byl přidělen. Po uplynutí dostatečného času je požádejte,
aby předali to, co se dozvěděli, ostatním studentům ve své skupině a aby vysvětlili,
proč jsou pro nás tyto pravdy důležité a proč je máme znát.

Na závěr lekce zvažte možnost požádat studenty, aby se s ostatními členy ve třídě
podělili o své svědectví o Otci, Synu a Duchu Svatém.
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LEKCE 8

Matouš 4
Úvod
Ježíš po svém křtu strávil 40 dní tím, že se v pustině postil
a rozmlouval s Nebeským Otcem. Po tomto období Ho
pokoušel ďábel. Ježíš odolal každému pokušení pomocí veršů

z písem. Spasitel odešel do Galileje, kde povolal Petra a další,
aby Ho následovali, a na svých cestách pak učil, kázal
a uzdravoval.

Náměty pro výuku

Stanovte si časové rozložení výuky
Vyvarujte se chyby spočívající v tom, že věnujete až příliš času první části lekce, a zbývající část
pak budete muset probrat ve spěchu. V rámci přípravy odhadněte, kolik času zaberou jednotlivé
oddíly lekce, které budete probírat pomocí vybraných výukových metod. Vzhledem k tomu, že
budete mít vždy více látky k výuce než času na její výuku, si určete, na které části bloku písem
budete klást důraz a které jen stručně shrnete.

Matouš 4:1–11
Ježíš odolává ďáblovým pokušením
Požádejte jednoho dobrovolníka, aby přišel dopředu před třídu. Vyzvěte ho, aby se
soustředěně díval 30 vteřin na nějaký předmět ve třídě, aniž by uhýbal očima jinam.
Jakmile se student na daný předmět zahledí, snažte se odvrátit jeho pozornost.
Například byste mu mohli ukazovat jasně barevné předměty, rušit ho hlasitými
zvuky nebo mu nabídnout něco k snědku. Po 30 vteřinách se studenta zeptejte:

• Jak se ti dařilo soustředit se? Proč jsi byl, nebo nebyl, schopen udržet
pozornost?

• Na co jsi během těchto 30 vteřin myslel?

Zeptejte se členů třídy:

• Jak se tato činnost podobá naší snaze zůstat soustředěnými na to, abychom byli
poslušni přikázání Nebeského Otce? Co mohou představovat pokusy odvracet
pozornost tohoto studenta někam jinam? (Snahy pokoušet nás k hříchu.)

• Proč nás Satan pokouší k hříchu? (Viz 2. Nefi 2:17–18, 27.)

Vyzvěte studenty, aby se zamysleli nad tím, jak je Satan pokouší k hříchu. Řekněte
jim, aby se při studiu Matouše 4 zaměřili na zásadu, kterou mohou uplatnit v praxi
a která jim pomůže odolávat pokušení.

Vysvětlete, že Spasitel měl po křtu zkušenost, která Mu pomohla, aby se připravil
na svou pozemskou službu. Vyzvěte studenty, aby se zaměřili na rozdíly mezi
Matoušem 4:1–2 a tím, jak tyto verše znějí v Překladu Josepha Smitha, který říká:
Tehdy byl Ježíš veden Duchem do pustiny, aby byl s Bohem. A když se postil
čtyřicet dní a čtyřicet nocí a byl v úzkém spojení s Bohem, byl poté vyhladovělý
a byl ponechán, aby ho pokoušel ďábel. (Viz poznámky pod čarou k oběma veršům
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v anglickém vydání Bible SPD.) Vyzvěte členy třídy, aby se zaměřili také na to, co
Ježíš v pustině zažil.

• Jak mohly půst a rozmlouvání s Nebeským Otcem připravit Ježíše na Jeho
pozemskou službu?

• O co se Satan snažil poté, co Ježíš strávil tuto dobu půstem a rozmlouváním se
svým Otcem?

Rozdělte studenty do dvojic. Dejte každé dvojici výtisk níže uvedené
tabulky nebo je požádejte, aby si ji přepsali do studijního deníku nebo

zápisníku:

Matouš 4:1–11

K čemu Satan Ježíše pokoušel Jak Ježíš na pokušení reagoval

Matouš 4:3–4

Matouš 4:5–7

Matouš 4:8–11

Řekněte studentům, aby si ve dvojici přečetli zadané verše a tabulku doplnili. Před
začátkem této činnosti jim vysvětlete, že Překlad Josepha Smitha opravuje text
v Matoušovi 4:5, 8, takže je zřejmé, že Spasitele vzal na různá místa popsaná
v těchto verších Duch, nikoli ďábel. [Viz poznámka pod čarou a u Lukáše 4:5
a poznámka pod čarou a u Lukáše 4:9 v anglickém vydání Bible SPD.]

Poté, co studenti tabulku vyplní, požádejte několik dvojic, aby se podělily o to, co
do jednotlivých políček napsaly. Pak byste mohli členům třídy položit tyto otázky:

• Na jakou touhu se Satan snažil zapůsobit, když pokoušel Ježíše, který se postil,
aby proměnil kameny v chléb? (Snažil se zapůsobit na touhu uspokojit fyzickou
chuť k jídlu.)

• Co bylo na Satanově nabídce, že dá Ježíšovi království světa, nepravdivé? (Satan
sliboval odměny, které on sám nemůže dát a zajistit.)

• Co dalšího tento příběh ilustruje ohledně ďáblových taktik, jimiž se snaží
pokoušet nás k hříchu? (Satan se zaměřuje na naše nejslabší a nejzranitelnější
oblasti a pokouší nás opakovaně.)

Poukažte na to, že Ježíš nakonec utišil svůj hlad, a dokonce proměnil pozemskou
látku v nápoj. (Viz Jan 2:1–11.) Rovněž nakonec obdržel božské potvrzení svého
působení a pomoc (viz Matouš 17:1–5; Lukáš 22:41–44) a jednoho dne bude
vládnout světu (Zachariáš 14:9; Zjevení 11:15). Kdyby však měl Ježíš dosáhnout
těchto žádoucích cílů tak, jak Ho k tomu pokoušel Satan, namísto aby počkal na
správnou dobu a správný způsob, znamenalo by to sobecké zneužití Spasitelovy
moci. Ježíš jakožto Syn Boží prokázal svou božskou identitu způsobem, který byl
v souladu s vůlí Nebeského Otce, nikoli prostřednictvím toho, k čemu Ho pobízel
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Satan. (Viz Jeffrey R. Holland, „The Inconvenient Messiah“, Ensign,
Feb. 1984, 68–73.)

• Čím se podobaly Spasitelovy reakce na jednotlivá pokušení? (Ježíš zareagoval
na každé Satanovo pokušení tím, že citoval písma.)

Vybídněte studenty, aby si ve dvojicích napsali zásadu, kterou můžeme najít ve
Spasitelově příkladu toho, jak odolávat ďáblovým pokušením. Některé z nich
požádejte, aby zásadu, kterou rozpoznali, napsali na tabuli. Až se budou studenti
dělit o zásady, které rozpoznali, zdůrazněte tuto zásadu: Když pamatujeme na
pravdy, kterým se učí v písmech, a používáme je v praxi, dokážeme odolat
ďáblovým pokušením. Pokud se tato pravda zřetelně neobjevuje mezi zásadami,
které uvedli studenti, připište ji k zásadám na tabuli.

Poukažte na to, že Spasitel si nejen vzpomněl na verše z písem, které objasňovaly,
co se má v případě každého pokušení správně udělat, ale rovněž pravdy v těchto
verších použil v praxi.

• Když vezmete v úvahu zásadu týkající se toho, jakou moc má pamatování na
pravdy uvedené v písmech a jejich používání v praxi, proč je důležité pravidelně
studovat písma?

Dejte každé dvojici studentů list papíru a požádejte je, aby na něm vytvořili tři
sloupce. Řekněte jim, aby do prvního sloupce napsali tři hříchy, k nimž mohou být
ve svém věku pokoušeni. Do druhého sloupce ať napíší, jak se Satan snaží
ponoukat člověka k tomu, aby spáchal hřích, který uvedli v prvním sloupci.
Požádejte studenty, aby si vyměnili papíry s jinou dvojicí. Poté jim řekněte, aby našli
konkrétní odkazy na verše z písem, které obsahují pravdy, na něž by si mohl člověk
vzpomenout a které by mohl použít, kdyby byl pokoušen k jednotlivým hříchům
uvedeným na papíru, který dostali. (Mohli byste studenty vyzvat, aby čerpali
z pasáží z mistrovství v písmu, například Genesis 39:9, Jan 14:15 nebo Nauka
a smlouvy 10:5.) Požádejte je, aby daný odkaz na pasáž z písem napsali do třetího
sloupce.

Po několika minutách požádejte některého studenta z každé dvojice, aby se podělil
o to, jaké odkazy na pasáž z písem našli pro jeden druh pokušení uvedený na svém
papíru. Požádejte je, aby vysvětlili, jak nám příslušná pasáž z písem může pomoci,
když na nás dotyčné pokušení působí.

• Kdy jste zažili, že jste byli posíleni a schopni odolat pokušení, protože jste si
vzpomněli na nějaké pravdy obsažené v písmech a použili jste je? (Připomeňte
studentům, že se nemají dělit o zážitky, které jsou příliš důvěrné nebo osobní.)

Vyzvěte je, aby si do studijního deníku nebo zápisníku napsali odkaz na nějakou
pasáž z písem, na kterou si vzpomenou a kterou použijí, až budou příště pokoušeni
k hříchu. Povzbuďte je, aby se tuto pasáž naučili nazpaměť.

Matouš 4:12–17
Ježíš přebývá v Galileji
Shrňte Matouše 4:12–15 tím, že vysvětlíte, že Spasitel se po své zkušenosti
v pustině vydal do Galileje a přebýval ve městě Kafarnaum. Matouš poznamenal,
že Spasitelovo působení v Galileji bylo naplněním Izaiášova proroctví. (Viz Izaiáš
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9:1–2.) Vyzvěte studenty, aby si přečetli Matouše 4:16. Mohli byste jim navrhnout,
aby si označili, co Izaiáš prorokoval, že se stane. Poukažte na to, že z tohoto
proroctví se dozvídáme, že Ježíš Kristus přináší světlo do života těch, kteří jsou
v temnotě. Povzbuďte studenty, aby věnovali pozornost tomu, jak toto Spasitel
dělal v průběhu svého působení.

Shrňte Matouše 4:17 tím, že vysvětlíte, že Spasitel začal kázat pokání v přípravě na
založení království nebeského mezi lidmi.

Matouš 4:18–22
Ježíš povolává Petra a ostatní, aby Ho následovali
Ukažte obrázek „Povolání rybářů“.
(Kniha obrázků z evangelia [2008], č. 37;
viz také LDS.org.) Poukažte na to, že
dva muži na lodi vpředu jsou Petr a jeho
bratr Ondřej.

• Co dělají se sítí?

Vysvětlete, že ačkoli ostatní lidé
pravděpodobně pohlíželi na Petra
a Ondřeje jako na obyčejné rybáře, Ježíš
Kristus viděl jejich veliký potenciál
a věděl, kým se mohou stát.

• V čem se podobáme Petrovi a Ondřejovi?

Zatímco budou studenti pokračovat ve studiu Matouše 4, vyzvěte je, aby se zaměřili
na to, co musíme dělat, abychom se stali vším, čím Pán chce, abychom se stali.

Několik z nich požádejte, aby se střídali při čtení Matouše 4:18–22. Vyzvěte ostatní
členy třídy, aby text sledovali a zaměřili se na to, co se událo mezi Spasitelem
a několika rybáři.

• K čemu Spasitel Petra, Ondřeje, Jakuba a Jana povolal? Co znamená být
rybářem lidí? (Viz verš 19.)

• Co tito muži museli obětovat, aby následovali Spasitele a pomáhali Mu v Jeho
díle? Proč to pro ně mohlo být těžké?

Vyzvěte studenty, aby přemítali o tom, jak by zareagovali, kdyby byli jedním
z těchto mužů.

• Čeho jste si všimli na reakcích těchto mužů? Co jejich okamžité přijetí
Spasitelovy výzvy prozrazuje o jejich charakteru?

• Vykonali by tito muži ve svém životě více dobra jako obyčejní rybáři, nebo jako
rybáři lidí? Proč?

• Co se může stát, jak dokládá tento příběh, když bez otálení přijmeme
Spasitelovu výzvu následovat Ho? (Studenti mohou použít různá slova, ale
ujistěte se, že v jejich odpovědích zazní tato zásada: Pokud bez otálení
přijmeme Spasitelovu výzvu následovat Ho, může Spasitel z našeho
života vytvořit něco mnohem lepšího, než bychom to dokázali my sami.)

LEKCE 8

46



Požádejte některého studenta, aby přečetl následující slova presidenta Ezry Tafta
Bensona. Vyzvěte členy třídy, aby věnovali pozornost tomu, jak může Spasitel,
pokud Ho následujeme, vytvořit z našeho života něco lepšího.

„Muži a ženy, kteří obrátí svůj život k Bohu, zjistí, že On může z jejich života
vytěžit mnohem více, než mohou oni sami. Prohloubí jejich radost, rozšíří jejich
vizi, oživí jejich mysl, posílí jejich svaly, povznese jejich ducha, rozhojní jejich
požehnání, znásobí jejich příležitosti, utěší jejich duši, získá jim přátele a vylije
pokoj. Kdokoli ztratí svůj život ve službě Bohu, nalezne život věčný.“ („Jesus
Christ – Gifts and Expectations“, Ensign, Dec. 1988, 4.)

• Kdy jste vy nebo někdo, koho znáte, zažili podobné požehnání, když jste
opustili světské zájmy kvůli tomu, abyste mohli následovat Spasitele?

• Když se zamyslíte nad požehnáními, která dostáváme tehdy, když následujeme
Spasitele, proč je podle vás důležité bez otálení přijmout Jeho výzvu
následovat Ho?

Vyzvěte studenty, aby si do studijního deníku nebo zápisníku napsali odpověď na
tuto otázku:

• Jak můžete lépe přijmout Spasitelovu výzvu, abyste Ho následovali?

Povzbuďte studenty, aby to, co si napsali, uplatňovali v praxi.

Matouš 4:23–25
Ježíš na cestách po Galileji učí, káže a uzdravuje
Vyzvěte studenty, aby si přečetli Matouše 4:23–25 a zaměřili se na to, co Spasitel
dělal. Mohli byste jim navrhnout, aby si to, co najdou, označili. Vysvětlete, že
konkrétní případy toho, jak Spasitel učil, kázal nebo uzdravoval, budou studovat
v rámci celých evangelií.

Na závěr vydejte svědectví o pravdách, které studenti v této lekci rozpoznali.
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LEKCE 9

Matouš 5:1–16
Úvod
V Matoušovi 5–7 je zaznamenáno kázání, které Spasitel
pronesl na začátku svého působení. Je známé jako Kázání na
hoře. V Matoušovi 5:1–16 je zaznamenáno Spasitelovo učení

o zásadách, které vedou ke štěstí. Spasitel také přikázal svým
učedníkům, aby byli pro druhé dobrým příkladem.

Náměty pro výuku

Základní zásady výuky a studia evangelia
Každá lekce založená na výuce z písem v semináři se zaměřuje spíše na určitý blok písem než na
konkrétní koncept, téma, nauku či zásadu. Zatímco budou učitelé a studenti studovat tyto bloky
písem v náležitém sledu, budou přitom moci používat mnohé základní zásady výuky a studia
evangelia – například porozumění kontextu a obsahu; rozpoznání, pochopení a pociťování
pravdivosti a důležitosti nauk a zásad evangelia a jejich uplatňování v životě.

Matouš 5:1–12
Spasitel zahajuje své Kázání na hoře učením o blahoslavenstvích
Na tabuli napište tyto otázky: Jste šťastní? Proč ano, nebo proč ne?

Vyzvěte studenty, aby se zamysleli nad tím (nebo aby si zapsali do studijního
deníku nebo zápisníku), jak by na tyto otázky odpověděli. (Mohli byste studentům
říci, že se nebudou muset o své odpovědi podělit s ostatními ve třídě.)

Požádejte některého studenta, aby přečetl tato slova presidenta Dietera
F. Uchtdorfa z Prvního předsednictva:

„Až příliš často jsme lapeni v iluzi, že existuje něco mimo náš dosah, co by nám
přineslo štěstí – lepší rodinná situace, lepší finanční situace nebo konec nějaké
náročné zkoušky.

… Na vnějších okolnostech ve skutečnosti nezáleží a … tyto okolnosti o našem
štěstí nerozhodují.

… My rozhodujeme o svém štěstí.“ („O lítosti a předsevzetích“, Liahona,
listopad 2012, 23.)

• Co podle vás znamenají slova „my rozhodujeme o svém štěstí“? Proč je důležité
toto vědět?

Vysvětlete, že když Spasitel zahájil své působení, pronesl poblíž Galilejského moře
jedno kázání. Tomuto kázání se často říká Kázání na hoře a je zaznamenáno
v Matoušovi 5–7. V tomto kázání Spasitel vysvětlil, co můžeme dělat, abychom byli
opravdu šťastní, nehledě na vnější okolnosti.
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Vyzvěte studenty, aby si zběžně pročetli Matouše 5:3–11 a vyhledali slova, která se
opakují na začátku každého verše. Požádejte je, aby se podělili o to, co zjistili.

Řekněte studentům, že slovo „blahoslavení“ bylo přeloženo z latinského „beatus“,
což znamená „mít štěstí“, „být šťastný“ nebo „být požehnaný“.

Vysvětlete, že vzhledem k tomu, že tyto verše začínají slovem blahoslavení, bývají
často označovány jako „blahoslavenství“.

Dejte každému studentovi výtisk níže uvedené tabulky. Poukažte na to, že
kromě veršů obsahujících blahoslavenství zaznamenaná v Matoušovi 5

obsahuje tato tabulka i dva odkazy z 3. Nefiho. Verše z písem zmíněné v těchto
odkazech jsou součástí kázání, které Ježíš Kristus pronesl během svého působení
mezi Nefity a které se podobá Kázání na hoře. Odkazy z 3. Nefiho poskytují lepší
porozumění příslušným pasážím z Matouše 5.

Blahoslavenství

Matouš
5:3;
3. Nefi 12:3

Být chudý duchem znamená být pokorný a „přiznat si s vděčností, že [nám] nezbývá nic
jiného, než spoléhat se na Pána – porozumět tomu, že stále [potřebujeme] Jeho podporu.
Pokora znamená přiznat si, že [naše] talenty a schopnosti jsou dary od Boha.“ (Věrni víře
– slovník evangelia [2004], 105.)

Matouš 5:4 Lkát znamená pociťovat či vyjadřovat zármutek. Člověk může lkát nebo truchlit kvůli
obtížím a zkouškám smrtelného života, včetně úmrtí svých blízkých. Stejně tak může
člověk truchlit i ze zármutku kvůli hříchu.

Matouš 5:5 Tichost neboli mírnost „Websterův slovník definuje … jako ‚projev trpělivosti a strpení:
schopnost nést újmu bez nelibosti‘. [Webster’ s Third New International Dictionary (1976)
‚meek‘, 1403.] Mírnost není slabost. Je to projev odvahy křesťanů.“ (Robert D. Hales,
„Odvaha křesťanů – cena učednictví“, Liahona, listopad 2008, 73.)

Matouš
5:6;
3. Nefi 12:6

Lačnění a žíznění po spravedlivosti naznačuje velkou touhu poznat a konat Boží vůli.

Matouš 5:7 „Být milosrdný znamená chovat se k druhému s větším soucitem, než jaký si zasluhuje.“
(„Mercy“, Gospel Topics, lds.org/topics.) Díky Usmíření Ježíše Krista jsme schopni přijímat
milosrdenství od Nebeského Otce. (Viz Alma 33:11.)

Matouš 5:8 „Čistí v srdci jsou ti, kteří milují Pána, kteří se Ho snaží následovat a dodržovat Jeho
přikázání a kteří se snaží vést ctnostný život a vytrvat věrně až do konce. Čistí v srdci jsou
ti, kteří ovládají své myšlenky, aby se uchovali neposkvrněnými nemorálními představami
a skutky.“ (Sheldon F. Child, „Words of Jesus: Chastity“, Ensign, Jan. 2003, 44.)

Matouš 5:9 „[Schopnost být pokojným neboli být mírotvorcem] je … dar pomáhat lidem nacházet
společné řešení, když ostatní vidí odlišnosti.“ (Henry B. Eyring, „Vzdělávání se v kněžství“,
Liahona, květen 2011, 63.)

Matouš
5:10–12

Být pronásledován kvůli spravedlivosti znamená být ochoten poslouchat a hájit Ježíše
Krista a Jeho učení i tehdy, když se nám kvůli tomu mohou druzí vysmívat nebo se k nám
kvůli tomu mohou chovat nehezky.

Rozdělte studenty do osmi skupin a každé z nich zadejte jedno blahoslavenství
uvedené v tabulce (nemáte-li dostatečný počet studentů pro vytvoření osmi skupin,
zvažte možnost zadat jednotlivým skupinám více blahoslavenství). Požádejte
studenty, aby si připravili krátkou prezentaci týkající se zadaného (zadaných)
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blahoslavenství. Do prezentace mají zahrnout následující činnosti (tyto pokyny
byste mohli napsat na tabuli nebo byste mohli vytvořit materiál na rozdání, který by
studenti měli k dispozici):

1. Požádejte spolužáka, aby přečetl dotyčný verš nebo verše a aby uvedl, jaké
požehnání je nám slíbeno za to, že budeme podle daného blahoslavenství žít.

2. Na základě dotyčného verše a informací uvedených v tabulce vysvětlete, co
musíme dělat, abychom slíbené požehnání obdrželi.

3. Požádejte členy třídy, aby jmenovali konkrétní příklady toho, jak můžeme podle
tohoto blahoslavenství žít.

4. Vysvětlete, jak nám může snaha žít podle tohoto blahoslavenství přinášet
štěstí. Mohli byste se také podělit o nějaký zážitek nebo zkušenost, která
ilustruje pravdu, kterou jste zmínili, a také byste se mohli podělit o svědectví
ohledně této pravdy.

Poté, co studentům poskytnete dostatečný čas, požádejte každou skupinu, aby
členům třídy přednesla prezentaci týkající se zadaného blahoslavenství.

Poté, co studenti přednesou své prezentace, poukažte na to, že blahoslavenství nás
učí o vlastnostech Ježíše Krista a o tom, že když podle nich budeme žít, budeme se
moci stát více takovými, jako je On.

• Co se nám podle toho, čemu jste se naučili z Matouše 5, stane, když si osvojíme
tyto i ostatní Kristovy vlastnosti? (Ačkoli mohou studenti použít různá slova,
měla by v jejich odpovědích zaznít tato zásada: Když si osvojíme Kristovy
vlastnosti, nalezneme větší štěstí. Napište tuto zásadu na tabuli.)

Zvažte možnost vydat o této zásadě svědectví. Připomeňte studentům otázky
týkající se toho, zda jsou šťastní, nad kterými se zamýšleli na začátku lekce.
Vyzvěte je, aby se snažili dosáhnout většího štěstí tím, že si vyberou jednu vlastnost
uvedenou v blahoslavenstvích a dají si za cíl si ji osvojit.

Matouš 5:13–16
Ježíš Kristus nabádá své učedníky, aby byli pro druhé spravedlivým příkladem
Vyzvěte studenty, aby se zamysleli nad někým, koho znají, například nad někým
z členů rodiny nebo z přátel, kdo by mohl získat požehnání tím, že by se více
přiblížil Nebeskému Otci. Vyzvěte studenty, aby se při dalším studiu Matouše 5
zaměřili na zásady, které je mohou ve snaze pomoci dotyčnému člověku vést.

Ukažte nádobku se solí a vysypejte trochu soli do misky.

• Čím vším může být sůl užitečná?

Požádejte některého studenta, aby přečetl následující slova staršího Carlose
E. Asaye ze Sedmdesáti. Vyzvěte členy třídy, aby věnovali pozornost tomu, k čemu
se sůl používá:
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„[Dobrá sůl] … je čistá, nezkažená, neznečištěná a užitečná. V tomto stavu
neboli jakosti sůl konzervuje, slouží jako příchuť, uzdravuje a plní další užitečné
funkce.“ („Salt of the Earth: Savor of Men and Saviors of Men“, Ensign, May
1980, 42.)

Vyzvěte studenty, aby si přečetli Matouše 5:13 a zaměřili se na to, koho Spasitel
přirovnal k soli.

• Ke komu Spasitel přirovnal sůl? (Ke svým učedníkům.)

• Jak projevují učedníci Ježíše Krista tytéž vlastnosti, které má dobrá sůl?

• Co podle verše 13 nastává, když je sůl zmařena?

Vysvětlete, že toto zmaření soli se netýká jen její chuti, ale i jejích jedinečných
vlastností, díky nimž je sůl uzdravující i konzervační prostředek.

• Co způsobuje, že je sůl zmařena? (Sůl je zmařena tehdy, když se smíchá
s dalšími látkami, a tím se znečistí.)

Nasypte do misky něco dalšího, například hlínu, a promíchejte ji se solí.

• Co se stane s užitečností soli, když se smíchá s jinými látkami?

• Co může způsobit, že jsme jako učedníci Ježíše Krista zmařeni neboli že
ztratíme křesťanské vlastnosti, díky nimž můžeme být pro druhé požehnáním?
(Studenti mohou použít různá slova, ale ujistěte se, že v jejich odpovědích zazní
tato zásada: Když jsme znečištěni hříchy světa, může nám to bránit v tom,
abychom byli pro druhé požehnáním. Napište tuto zásadu na tabuli.)

• Jak si můžeme uchovat nebo znovu získat svou čistotu?

Ukažte studentům svíčku (nezapalujte ji). Některého z nich požádejte, aby přečetl
Matouše 5:14–16. Vyzvěte členy třídy, aby text sledovali a zjistili, jak Spasitel
přirovnal své učedníky ke svíci.

Matouš 5:14–15 jsou verše z mistrovství v písmu. Studium veršů z mistrovství
v písmu pomůže studentům prohloubit jejich chápání základních nauk a připravit se na

to, aby jim dokázali učit druhé. Mohli byste studentům navrhnout, aby si verše z mistrovství
v písmu nějak výrazně označili, aby je mohli snadno najít. Podívejte se na námět pro výuku, který
je uveden na konci lekce, abyste studentům pomohli si tyto verše osvojit.

Vysvětlení mistrovství v písmu a seznam dalších činností, které pomohou studentům osvojit si
vybrané verše, najdete v dodatku této příručky.

• K čemu jsou Kristovi učedníci vybízeni, aby se svým světlem udělali?

• Co znamená nechat své světlo svítit? (Viz 3. Nefi 18:24.)

• K čemu naše dobré skutky povedou druhé lidi?

Vysvětlete, že slova „[slavit] Otce vašeho, kterýž jest v nebesích“ (verš 16)
znamenají vzdávat chválu a čest Bohu slovem či skutkem.
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• Jakou zásadu ohledně toho, jak může náš spravedlivý příklad ovlivňovat druhé,
můžeme ve verších 14–16 najít? (Studenti mohou použít různá slova, ale
ujistěte se, že v jejich odpovědích zazní tato zásada: Náš spravedlivý příklad
může druhé povzbudit k tomu, aby přilnuli těsněji k Nebeskému Otci.
Napište tuto zásadu na tabuli.)

• Kdy vám něčí spravedlivý příklad pomohl přilnout těsněji k Nebeskému Otci?

Povzbuďte studenty, aby se zamysleli nad tím, co mohou dělat, aby byli lepším
příkladem pro svou rodinu a přátele.

Zopakujte zásady, které studenti v této lekci rozpoznali a které jsou napsané na
tabuli. Napište na tabuli slova Začít, Přestat a Pokračovat. Vyzvěte studenty, aby
zhodnotili svůj život a rozhodli se pro jednu věc, kterou by mohli začít dělat; jednu
věc, kterou by mohli přestat dělat; a jednu věc, se kterou by mohli pokračovat, aby
tak uplatnili tyto zásady v osobním životě.

Mistrovství v písmu – Matouš 5:14–16
Vysvětlete, že v průběhu roku se studenti zaměří na 25 pasáží z mistrovství
v písmu, mezi něž patří i Matouš 5:14–16. Tyto pasáže jim pomohou pochopit
a vysvětlit základní nauky evangelia. Odkazy na 25 pasáží z mistrovství v písmu
jsou uvedeny na zadní straně záložky pro studium Nového zákona v semináři.
Vysvětlete, že dosáhnout „mistrovství“ v určité pasáži z písmem zahrnuje
schopnost tuto pasáž najít, porozumět jí, uplatňovat ji v praxi a naučit se její text
nazpaměť.

Abyste studentům pomohli naučit se tuto pasáž nazpaměť, vyzvěte je, aby si ji
v duchu několikrát přeříkali a poté ji řekli svému spolužákovi. Mohli byste požádat
všechny členy třídy, aby v průběhu příštího týdne tuto pasáž odříkali společně na
začátku nebo na konci každé hodiny.
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LEKCE 10

Matouš 5:17–48
Úvod
Spasitel pokračoval ve svém Kázání na hoře v Galileji
a vysvětlil, že nepřišel zrušit Mojžíšův zákon, ale naplnit ho.

Také dal svým učedníkům přikázání, kterými se musí řídit, aby
se mohli stát dokonalými, jako je Nebeský Otec.

Náměty pro výuku

Porozumějte kontextu a obsahu
Jednou ze základních zásad výuky a studia evangelia je schopnost porozumět kontextu a obsahu
písem. Kontextem jsou okolnosti konkrétní pasáže, události či příběhu z písem nebo jejich
historické souvislosti. Obsah tvoří dějová linie, lidé, události, kázání a inspirovaná vysvětlení,
z nichž se text v písmech skládá. Když budete studentům pomáhat porozumět kontextu a obsahu
pasáží z písem, budou připraveni rozpoznat poselství inspirovaných autorů, která se v daných
pasáží skrývají.

Matouš 5:17–48
Ježíš Kristus učí své učedníky, jak se stát dokonalými, jako je Nebeský Otec
Před začátkem hodiny napište na tabuli tuto otázku: Které přikázání je podle vás pro
lidi nejtěžší dodržovat? Po zahájení hodiny požádejte studenty, aby na tuto otázku
odpověděli. Jejich odpovědi pište na tabuli.

Požádejte některého studenta, aby přečetl Matouše 5:48. Vyzvěte členy třídy, aby
text sledovali a vyhledali přikázání, které se obtížně dodržuje. Mohli byste přečíst
Matouše 5:48 v Překladu Josepha Smitha, kde se píše: Je vám tedy přikázáno,
abyste byli dokonalí, jako i Otec váš, který je v nebesích, je dokonalý. (Viz
poznámka pod čarou a u Matouše 5:48 v anglickém vydání Bible SPD.)

• Jaký máte pocit z přikázání být dokonalí?

• Co podle vás znamená být dokonalý?

Vysvětlete, že slovo „dokonalý“ bylo přeloženo z řeckého slova, které znamená
„úplný“, „dokončený“ nebo „plně rozvinutý“. Vysvětlete, že být úplný nebo plně
rozvinutý znamená stát se takovým, jako je Nebeský Otec.

Vyzvěte studenty, aby při dalším studiu Spasitelova Kázání na hoře v Matoušovi 5
vyhledali zásady, kterými se musí řídit, aby se mohli postupně stát dokonalými,
jako je náš Otec v nebi.

Shrňte Matouše 5:17–20 vysvětlením, že Spasitel podle svých slov přišel naplnit
Mojžíšův zákon, nikoli zrušit či odstranit nějakou věčnou pravdu v tomto zákonu
obsaženou. Ježíš Kristus znovuzřídil plnost evangelia, která byla ztracena kvůli
zlovolnosti a odpadlictví, napravil falešné učení a naplnil proroctví pronesená
starozákonními proroky. Časem se v rámci znovuzřízení plnosti evangelia některé
aspekty Mojžíšova zákona přestaly dodržovat – například obřízka či zvířecí oběti.
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Vysvětlete, že Matouš 5:21–48 obsahuje Spasitelovo učení týkající se různých
zákonů a tradic, které Židé v rámci Mojžíšova zákona vytvořili nebo které k zákonu
přidali. Když Ježíš Kristus vysvětloval opravdový význam těchto zákonů, učil vyšší
cestě spravedlivosti. Členové Jeho království musí podle tohoto vyššího zákona žít.
Tyto vyšší zákony poskytovaly vodítko pro učedníky Ježíše Krista, aby se tak
vyvarovali porušování Božích přikázání.

Abyste studenty připravili na studium Spasitelova učení o hněvu, vyzvěte je, aby si
vybavili nějaký okamžik, kdy se na někoho hněvali.

• Jaká nebezpečí se skrývají v tom, když neovládáme svůj hněv?

Požádejte některého studenta, aby přečetl Matouše 5:21–22. Vyzvěte členy třídy,
aby text sledovali a zaměřili se na to, čemu Mojžíšův zákon učil ohledně násilí
a hněvu a jakým dalším pravdám ohledně hněvu Pán učil v rámci zákona vyššího.

• Čemu Spasitel učil ohledně násilí a hněvu? (Vysvětlete, že slovo rácha ve
verši 22 znamená slabomyslný člověk, blázen nebo hlupák.)

• Co se podle těchto veršů stane, pokud se nenaučíme ovládat svůj hněv?

Vysvětlete, že Matouš 5:22 v Překladu Josepha Smitha odstraňuje z tohoto verše
slova „bez příčiny“, takže zní takto: Ale já pravím vám: že každý, kdo se hněvá na
bratra svého, musí trpět soud. Kdo by pak řekl bratru svému: Rácha, bude muset
stát před radou; a kdo by řekl: Blázne, musí trpět pekelný oheň. (Viz poznámka pod
čarou b u Matouše 5:22 v anglickém vydání Bible SPD.)

• Jaký význam má to, že jsou z tohoto verše vypuštěna slova „bez příčiny“?

• Jak nám schopnost ovládat hněv pomáhá postupně dosáhnout toho, abychom
se stali dokonalými?

Napište na tabuli tato slova: Proto, pokud ke mně přijdeš nebo by sis přál ke mně
přijít, …

Vysvětlete, že Překlad Josepha Smitha přidává na začátek verše 23 slova „pokud ke
mně přijdeš nebo by sis přál ke mně přijít“, takže celý verš zní takto: Proto, pokud
ke mně přijdeš nebo by sis přál ke mně přijít, nebo kdybys obětoval svůj dar na
oltář, a tu by ses rozpomenul, že tvůj bratr má něco proti tobě. (Překlad Josepha
Smitha, Matouš 5:25 [v anglickém vydání Bible SPD].)

Požádejte některého studenta, aby dále přečetl Matouše 5:24. Vyzvěte členy třídy,
aby naslouchali a zaměřili se na to, co podle Spasitelových slov musíme udělat se
svým hněvem, přejeme-li si k Němu přijít.

• Co znamenají slova „nechejž tu daru svého před oltářem a odejdi“? (Než lidé
nabídnou oběti Pánu, mají nejprve napravit vztahy s druhými.)

• Co musíme podle verše 24 udělat, přejeme-li si přijít ke Kristu? (Studenti
mohou použít různá slova, ale ujistěte se, že v jejich odpovědích zazní tato
pravda: Přejeme-li si přijít ke Kristu, musíme se nejprve snažit smířit
s druhými.)

• Co to znamená smířit se s někým? (Urovnat neshody nebo znovu vytvořit
harmonický vztah s druhými. K těm patří ti, kteří vůči nám chovají nelaskavé
pocity, i ti, k nimž možná chováme nelaskavé pocity my.)
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• Proč podle vás, máme-li přijít ke Kristu, musíme urovnat neshody s druhými?

Požádejte některého studenta, aby přečetl Matouše 5:25–26. Vyzvěte členy třídy,
aby text sledovali a zaměřili se na to, co podle Pánových slov musíme udělat,
abychom se s druhými smířili.

• Co podle vás znamená rychle vejít v dobrou vůli se svým protivníkem?
(Vysvětlete, že slova vejít v dobrou vůli s někým jsou přeložena z řečtiny
a znamenají: chovat k někomu laskavé pocity nebo být někomu pozitivně
nakloněn.)

• Jak nám rozhodnutí, že na někoho budeme myslet laskavě, může pomoci
s dotyčným člověkem urovnat neshody nebo napravit pošramocený
vztah s ním?

Vyzvěte studenty, aby si vzpomněli na nějaký okamžik, kdy urovnali neshody
s jiným člověkem, a byli díky tomu schopni přiblížit se Pánu. Mohli byste požádat
jednoho nebo dva studenty, aby se podělili o své zkušenosti, nejsou-li příliš osobní.
Povzbuďte studenty, aby urovnali neshody s druhými, aby se tak mohli postupně
stát dokonalými, jako je náš Otec v nebi.

Ukažte studentům nějaký druh plevele
(nebo obrázek plevele).

• Co by se mohlo stát, kdybyste ze
zahrady neodstraňovali plevel?

• Čím se může plevel podobat
hříchům?

Požádejte některého studenta, aby
přečetl Matouše 5:27–28. Vyzvěte členy
třídy, aby text sledovali a vyhledali
hřích, před kterým Spasitel varoval,
a vyšší zákon, podle kterého mají Jeho učedníci žít.

• Čemu Spasitel učil ohledně těch, kteří se zaobírají žádostivými myšlenkami
nebo tužbami? (Studenti mohou použít různá slova, ale ujistěte se, že je jim
jasné, že pokud se rozhodneme zaobírat žádostivými myšlenkami nebo
tužbami, je to jako kdybychom páchali cizoložství v srdci.)

Vysvětlete, že i když vždy nemůžeme zabránit tomu, aby nám na mysl přišly nečisté
myšlenky, můžeme jim zabránit v tom, aby tam zůstaly.

Požádejte některého studenta, aby přečetl Matouše 5:29–30. Vyzvěte členy třídy,
aby text sledovali a zjistili, čemu Pán učil ohledně odstraňování nečistých myšlenek.

• Co podle Spasitelových slov musíme udělat, abychom se zbavili nečistých
myšlenek?

• Co podle vás v těchto verších znamená vyloupnout si oko a utnout si ruku?

Vysvětlete, že Překlad Josepha Smitha přidává na konec Matouše 5:30 větu, v které
se říká: A nyní toto promlouvám, podobenství ohledně hříchů vašich, vyvrhněte je
od sebe, abyste nebyli poraženi a uvrženi do ohně. (Viz poznámka pod čarou b
u Matouše 5:30 v anglickém vydání Bible SPD.) Vyzvěte členy třídy, aby se
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zamysleli nad tím, jak nám Překlad Josepha Smitha pomáhá porozumět tomu, co
v těchto verších znamená vyloupnout si oko a utnout si ruku. Několik z nich
požádejte, aby se o své myšlenky podělili.

• Co by se na základě toho, čemu Pán učil v Matoušovi 5:29–30, mohlo stát,
kdybychom ze svého života neodstraňovali hříchy? (Až studenti na otázku
odpovědí, napište na tabuli tuto zásadu: Pokud se rozhodneme ze svého
života neodstranit hřích, duchovně nás to zničí.)

• Co můžeme dělat, abychom ze svého života dokázali odstraňovat hříchy?

• Co musíme dělat, abychom ze svého života odstraňovali hříchy a abychom
zajistili, že tyto hříchy nebudeme opakovat?

Vybídněte studenty, aby se zamysleli nad nějakým hříchem, který by rádi odstranili
ze svého života, a aby si pak dali za cíl toho dosáhnout tím, že budou činit pokání
a že tento hřích nahradí spravedlivými skutky.

Shrňte Matouše 5:31–37 tím, že vysvětlíte, že Pán učil o rozvodu, sňatku
a přísahách.

Vyzvěte studenty, aby si představili, že některý jejich spolužák o nich říká něco
nepěkného a nelaskavého. Zeptejte se jich, jak by na to reagovali.

Požádejte některého studenta, aby přečetl Matouše 5:38. Vyzvěte členy třídy, aby
text sledovali a zaměřili se na to, čemu Mojžíšův zákon učil ohledně trestání
jednotlivců za jejich hříchy či přestupky. Požádejte je, aby se podělili o to, co našli.
Vysvětlete, že slova „oko za oko, a zub za zub“ znamenají, že podle Mojžíšova
zákona musel trest odpovídat závažnosti prohřešku.

Rozdělte studenty do dvojic. Jednoho studenta z každé dvojice vybídněte, aby si
přečetl Matouše 5:39–42, a druhého, aby si přečetl Matouše 5:43–47. Vyzvěte je,
aby vyhledali vyšší zákon. Po uplynutí přiměřené doby studenty požádejte, aby se
společníkem ve dvojici diskutovali o následujících otázkách (mohli byste tyto otázky
vystavit na tabuli nebo je připravit jako materiál na rozdání):

Co je podle Spasitele vyšším zákonem?

Čemu nás vyšší zákon učí ohledně toho, jak máme reagovat, když se vůči nám
někdo prohřeší?

Poté, co studentům poskytnete dostatek času, několik z nich požádejte, aby se o své
odpovědi podělili s ostatními členy třídy.

Požádejte některého studenta, aby přečetl Matouše 5:45. Vyzvěte členy třídy, aby
text sledovali a zaměřili se na to, co se stane, pokud budeme milovat své nepřátele
a činit dobro těm, kteří nás nenávidí.

• Co se stane, pokud budeme milovat své nepřátele a činit dobro těm, kteří nás
nenávidí?
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• Když víme, že jsme všichni duchovní děti Boha, co podle vás v tomto verši
znamená být syny (neboli dětmi) Otce v nebi? (Znamená to být jako On a stát
se dědici Jeho království.)

• Jak byl Spasitel během svého života příkladem toho, že miloval své nepřátele
a činil dobro druhým?

Vyzvěte studenty, aby si vzpomněli na to, čemu se učili v Matoušovi 5 ohledně
toho, co musíme dělat, abychom se stali dokonalými, jako je Nebeský Otec.

• Co například musíme dělat, abychom se stali dokonalými, jako je náš Otec
v nebi? (Studenti mohou použít různá slova, ale v jejich odpovědích by měla
zaznít přibližně tato zásada: Když se řídíme Spasitelovým učením a Jeho
přikázáními, můžeme se stát dokonalými, jako je náš Otec v nebi.)

Připomeňte studentům, že být zdokonaleni můžeme jedině skrze Ježíše Krista
a prostřednictvím Jeho milosti. (Viz Moroni 10:32.)

Abyste studentům pomohli porozumět procesu zdokonalení, požádejte některého
z nich, aby přečetl tato slova presidenta Russella M. Nelsona z Kvora Dvanácti
apoštolů:

„Nemusíme se strachovat, když se nám naše upřímná snaha dosáhnout
dokonalosti zdá být příliš náročnou a nekonečnou. Dokonalost je nablízku. Ve své
plnosti se může projevit až po vzkříšení a pouze skrze Pána. Čeká na všechny ty,
kteří Ho milují a dodržují Jeho přikázání.“ („Perfection Pending“, Ensign,
Nov. 1995, 88.)

• Kdy podle presidenta Nelsona dosáhneme dokonalosti?

• Jak by tato slova mohla pomoci někomu, kdo se cítí zdrcený a zoufalý kvůli
svým nedokonalostem?

Povzbuďte studenty, aby byli dál poslušni Božích přikázání, aby se nakonec mohli
stát takovými, jako je Nebeský Otec.
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LEKCE PRO DOMÁCÍ STUDIUM

Matouš 1–5 (2. blok)
Přípravné materiály pro učitele domácího studia
Shrnutí denních lekcí domácího studia
Následující shrnutí událostí, nauk a zásad, s nimiž se studenti seznámili při studiu Matouše 1–5 (2. blok), nemá být
součástí vaší lekce. Lekce, kterou učíte, se soustřeďuje pouze na některé z těchto nauk a zásad. Při zvažování potřeb
svých studentů se řiďte nabádáním Svatého Ducha.

1. den (Matouš 1–2)
Při studiu Spasitelova rodokmenu studenti zjistili, že Ježíš Kristus je božský Syn Nebeského Otce a Marie. Z příkladu
mudrců, kteří přišli uctívat Ježíše, se dozvěděli, že pokud upřímně a pilně hledáme Spasitele, budeme k Němu
přivedeni. Když studenti četli o tom, jak byl Jozef inspirován k tomu, aby vzal svou rodinu a uprchl do Egypta kvůli
bezpečí, zjistili, že jsme-li vnímaví vůči Duchu, můžeme obdržet zjevení a získat vedení.

2. den (Matouš 3)
Když studenti četli o Janu Křtiteli a křtu Ježíše Krista, naučili se těmto pravdám: Opravdové pokání dáváme Pánu najevo
tím, že změníme své tužby a skutky tak, abychom se řídili Jeho učením. Křest ponořením vykonaný někým, kdo má
pravomoc, je nezbytný pro získání spasení. Otec, Syn a Duch Svatý jsou tři samostatné a odlišné bytosti.

3. den (Matouš 4)
Když studenti četli o tom, jak Spasitel reagoval na ďáblova pokušení, dozvěděli se, že když pamatujeme na pravdy,
kterým se učí v písmech, a používáme je v praxi, dokážeme odolat ďáblovým pokušením. Také se dozvěděli, že Ježíš
Kristus přináší světlo do života těch, kteří jsou v temnotě. Když četli o Petrovi, Ondřejovi, Jakubovi a Janovi, nalezli tuto
pravdu: Pokud bez otálení přijmeme Spasitelovu výzvu následovat Ho, může Spasitel z našeho života vytvořit něco
mnohem lepšího, než bychom to dokázali my sami.

4. den (Matouš 5)
V této lekci studenti četli část Spasitelova Kázání na hoře. Z tohoto kázání se naučili těmto pravdám: Když si osvojíme
Kristovy vlastnosti, nalezneme větší štěstí. Když jsme znečištěni hříchy světa, může nám to bránit v tom, abychom byli
pro druhé požehnáním. Náš spravedlivý příklad může druhé povzbudit k tomu, aby přilnuli těsněji k Nebeskému Otci.
Studenti se také dozvěděli o vyšším zákonu, kterému Ježíš Kristus učil své učedníky.

Úvod
Tato lekce může studentům pomoci porozumět tomu, co musíme dělat, abychom se
stali dokonalými, jako je náš Otec v nebi. Navíc, když si zopakují Pánovy vyšší
zákony, se mohou zamyslet nad tím, jak se zlepšovat v poslušnosti Pánových
přikázání.
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Náměty pro výuku
Matouš 5:17–48
Ježíš Kristus učí své učedníky, jak se stát dokonalými, jako je Nebeský Otec
Před začátkem hodiny napište na tabuli tuto otázku: Které přikázání je podle vás pro
lidi nejtěžší dodržovat? Po zahájení hodiny požádejte studenty, aby na tuto otázku
odpověděli. Jejich odpovědi pište na tabuli.

Požádejte některého studenta, aby přečetl Matouše 5:48. Členy třídy vyzvěte, aby
text sledovali a vyhledali přikázání, které se obtížně dodržuje. Mohli byste přečíst
Matouše 5:48 v Překladu Josepha Smitha, kde se píše: Je vám tudíž přikázáno,
abyste byli dokonalí, jako i Otec váš, který je v nebi, dokonalý je. (Viz poznámka
pod čarou a u Matouše 5:48 v anglickém vydání Bible SPD.)

• Jaký máte pocit z přikázání být dokonalí?

• Co podle vás znamená být dokonalý?

Vysvětlete, že slovo „dokonalý“ bylo přeloženo z řeckého slova, které znamená
„úplný“, „dokončený“ nebo „plně rozvinutý“. Také vysvětlete, že být úplný nebo
plně rozvinutý znamená stát se takovým, jako je Nebeský Otec.

Vyzvěte studenty, aby při dalším studiu Spasitelova Kázání na hoře v Matoušovi 5
vyhledali zásady, kterými se musí řídit, aby se mohli postupně stát dokonalými,
jako je náš Otec v nebi.

Shrňte Matouše 5:17–20 vysvětlením, že Spasitel podle svých slov přišel naplnit
Mojžíšův zákon, nikoli zrušit či odstranit nějakou věčnou pravdu v tomto zákonu
obsaženou. Ježíš Kristus znovuzřídil plnost evangelia, která byla ztracena kvůli
zlovolnosti a odpadlictví, napravil falešné učení a naplnil proroctví pronesená
starozákonními proroky. Časem se v rámci znovuzřízení plnosti evangelia některé
aspekty Mojžíšova zákona přestaly dodržovat – například obřízka či zvířecí oběti.

Vysvětlete, že Matouš 5:21–48 obsahuje Spasitelovo učení týkající se různých
zákonů a tradic, které Židé v rámci Mojžíšova zákona vytvořili nebo které k zákonu
přidali. Když Ježíš Kristus vysvětloval opravdový význam těchto zákonů, učil vyšší
cestě spravedlivosti. Členové Jeho království musí podle tohoto vyššího zákona žít.
Tyto vyšší zákony poskytovaly vodítko pro učedníky Ježíše Krista, aby se tak
vyvarovali porušování Božích přikázání.

Abyste pomohli studentům připomenout si něco z toho, čemu se o vyšším zákonu
naučili v lekci domácího studia, mohli byste na tabuli napsat tyto věty: Nezabiješ.
Nesesmilníš.

Požádejte studenty, aby řekli, čemu Ježíš Kristus učil své učedníky o těchto
zákonech. (Pokud si to studenti nepamatují, řekněte jim, aby se podívali na
Matouše 5:21–26 a na Matouše 5:27–30.)

• Jaká nebezpečí se skrývají v tom, když neovládáme svůj hněv?

• Proč je důležité, abychom měli své myšlenky pod kontrolou?

Shrňte Matouše 5:31–37 tím, že vysvětlíte, že Pán učil o rozvodu, sňatku
a přísahách.
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Vyzvěte studenty, aby si představili, že některý jejich spolužák o nich říká něco
nepěkného a nelaskavého. Zeptejte se jich, jak by na to reagovali.

Požádejte některého studenta, aby přečetl Matouše 5:38. Členy třídy vyzvěte, aby
text sledovali a zaměřili se na to, čemu Mojžíšův zákon učil ohledně trestání
jednotlivců za jejich hříchy či přestupky. Požádejte je, aby se podělili o to, co zjistili.
Vysvětlete, že slova „oko za oko, a zub za zub“ znamenají, že podle Mojžíšova
zákona musel trest odpovídat závažnosti prohřešku.

Rozdělte studenty do dvojic. Jednoho studenta z každé dvojice vybídněte, aby si
přečetl Matouše 5:39–42, a druhého, aby si přečetl Matouše 5:43–47. Vyzvěte je,
aby vyhledali vyšší zákon. Po uplynutí přiměřené doby studenty požádejte, aby se
společníkem ve dvojici diskutovali o následujících otázkách (tyto otázky byste mohli
vystavit na tabuli nebo je připravit jako materiál na rozdání):

Co je podle Spasitele vyšším zákonem?

Čemu nás vyšší zákon učí ohledně toho, jak máme jednat s těmi, kteří se vůči nám
prohřeší?

Poté, co studentům poskytnete dostatek času, několik z nich požádejte, aby se o své
odpovědi podělili s ostatními členy třídy.

Požádejte některého studenta, aby přečetl Matouše 5:45. Členy třídy vyzvěte, aby
text sledovali a zaměřili se na to, co se stane, pokud budeme milovat své nepřátele
a činit dobro těm, kteří nás nenávidí.

• Co se stane, pokud budeme milovat své nepřátele a činit dobro těm, kteří nás
nenávidí?

• Když víme, že jsme všichni duchovní děti Boha, co podle vás v tomto verši
znamená být syny (neboli dětmi) Otce v nebi? (Znamená to být jako On a stát
se dědici Jeho království.)

• Jak byl Spasitel během svého života příkladem toho, že miloval své nepřátele
a činil dobro druhým?

Vyzvěte studenty, aby si vzpomněli na to, čemu se učili v Matoušovi 5 ohledně
toho, co musíme dělat, abychom se stali dokonalými, jako je Nebeský Otec.

• Co například musíme dělat, abychom se stali dokonalými, jako je náš Otec
v nebi? (Studenti mohou použít různá slova, ale v jejich odpovědích by měla
zaznít přibližně tato zásada: Když se řídíme Spasitelovým učením a Jeho
přikázáními, můžeme se stát dokonalými, jako je náš Otec v nebi.)

Připomeňte studentům, že být zdokonaleni můžeme jedině skrze Ježíše Krista
a prostřednictvím Jeho milosti. (Viz Moroni 10:32.)

Abyste studentům pomohli porozumět procesu zdokonalení, požádejte některého
z nich, aby přečetl tato slova presidenta Russella M. Nelsona z Kvora Dvanácti
apoštolů:
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„Nemusíme se strachovat, když se nám naše upřímná snaha dosáhnout
dokonalosti zdá být příliš náročnou a nekonečnou. Dokonalost je nablízku. Ve své
plnosti se může projevit až po vzkříšení a pouze skrze Pána. Čeká na všechny ty,
kteří Ho milují a dodržují Jeho přikázání.“ („Perfection Pending“, Ensign,
Nov. 1995, 88.)

• Kdy podle presidenta Nelsona dosáhneme dokonalosti?

• Jak by tato slova mohla pomoci někomu, kdo se cítí zdrcený a zoufalý kvůli
svým nedokonalostem?

Povzbuďte studenty, aby byli dál poslušni Božích přikázání, aby se nakonec mohli
stát takovými, jako je Nebeský Otec.

Příští blok (Matouš 6:1–13:23)
Abyste pomohli studentům připravit se na studium příštího bloku, vyzvěte je, aby
se zamysleli nad těmito otázkami: Jak zní zlaté pravidlo? Čemu Pán učil
o posuzování druhých? Co se stane těm, kteří slouží dvěma pánům? Co museli lidé
udělat, aby je Spasitel uzdravil? Vysvětlete studentům, že v příštím bloku budou
mít příležitost dozvědět se odpovědi na tyto otázky a zjistit, co Spasitel přikázal
svým apoštolům.
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LEKCE 11

Matouš 6
Úvod
Ježíš pokračoval ve svém Kázání na hoře. Učil, že spravedlivé
skutky oddanosti máme konat ze správných důvodů,
a zdůraznil, že je máme konat proto, abychom potěšili

našeho Nebeského Otce. Rovněž poučil své učedníky, že mají
usilovat především o budování království Božího.

Náměty pro výuku
Matouš 6:1–18
Spasitel učí své učedníky, aby konali spravedlivé skutky
Přineste do třídy drobné odměny (například bonbóny). Když budou studenti
přicházet a vy uvidíte, jak dělají něco dobrého (například si vytáhnou písma,
laskavě někoho pozdraví nebo pomohou s plánováním duchovního zahájení), dejte
jim odměnu a řekněte o jejich dobrém skutku celé třídě. Někteří budou možná
napodobovat dobré skutky svých vrstevníků, aby dostali svou vlastní odměnu.
Rozdávejte odměny až do chvíle, kdy nastane čas zahájit hodinu.

Na úvod hodiny se studentů zeptejte, proč dělali dobré skutky, za které jste je
odměnili. Vysvětlete, že v Matoušovi 6 je zaznamenáno, že Spasitel pokračoval
v Kázání na hoře a učil o různých motivech, které mohou člověka vést k tomu, aby
konal spravedlivé skutky. Vyzvěte studenty, aby se během studia Matouše 6
zaměřili na zásady, které jim mohou pomoci konat spravedlivé skutky ze
správných důvodů.

Požádejte některého studenta, aby přečetl Matouše 6:1–2. Vyzvěte členy třídy, aby
text sledovali a zjistili, co je podle Spasitelových slov nesprávným motivem ke
konání spravedlivých skutků. (Poukažte na to, že almužny jsou skutky náboženské
oddanosti, jako například dávání chudým.)

• Proč podle těchto veršů někteří lidé dávají almužny?

• Jak tyto lidi Spasitel nazval? (Mohli byste poukázat na to, že řecké slovo, zde
přeloženo jako „pokrytci“, označuje ty, kteří něco předstírají.)

• Co podle vás znamenají slova „majíť odplatu svou“?

Požádejte některého studenta, aby přečetl Matouše 6:3–4. Vyzvěte členy třídy, aby
text sledovali a zjistili, čemu Spasitel učil ohledně toho, jak mají Jeho učedníci konat
spravedlivé skutky.

• Proč si podle vás Pán přeje, aby Jeho učedníci konali skutky služby „v skrytě“?

• Co vypovídá konání spravedlivých skutků v skrytu o tom, z jakých pohnutek je
člověk koná? (Takový člověk si přeje potěšit Nebeského Otce a sloužit druhým,
spíše než upoutávat pozornost druhých.)

• Co Spasitel slíbil těm, kteří konají spravedlivé skutky ze správných důvodů?
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Pomáhejte studentům naučit se rozpoznávat nauky a zásady
Jedním z hlavních účelů studia písem je učit se naukám a zásadám evangelia. Rozpoznávání nauk
a zásad z písem je základem pro výuku a studium evangelia. Naučit se je rozpoznávat vyžaduje
pozorné úsilí a cvik. Když budete studentům pomáhat rozpoznávat nauky a zásady, pomáhejte
jim formulovat příslušné pravdy srozumitelně a jednoduše a ujistěte se, že jim rozumějí.

• Jaké zásadě se můžeme naučit ze Spasitelova učení o konání skutků oddanosti?
(Pomozte studentům rozpoznat tuto zásadu: Budeme-li konat skutky
oddanosti proto, abychom potěšili Nebeského Otce, a ne proto, abychom
upoutávali pozornost druhých, On nás odmění zjevně. Napište tuto zásadu
na tabuli.)

• Jaký význam má pro vás skutečnost, že nás Nebeský Otec odmění zjevně?

Vyzvěte studenty, aby pracovali ve dvojicích. Jednoho studenta z každé dvojice
vybídněte, aby si přečetl Matouše 6:5–6, a druhého, aby si přečetl Matouše 6:16–18.
Vyzvěte každého z nich, aby vyhledal příklad, který Spasitel použil k tomu, aby
objasnil zásadu konání spravedlivých skutků, abychom potěšili Nebeského Otce.
Požádejte je, aby se navzájem podělili o to, co našli. Poté se členů třídy zeptejte:

• Které náboženské praktiky, jež máme činit v skrytu, Ježíš v těchto dvou pasážích
zdůraznil?

Ujistěte se, že studenti rozumějí tomu, že veřejná modlitba není špatná pouze
proto, že se neděje v skrytu. Modlitba a další náboženské praktiky se mohou
vykonávat veřejně, jsou-li konány s upřímností a oddaností.

• Proč se podle těchto veršů, které jste si prostudovali, pokrytci modlí a postí?

Mohli byste vysvětlit, že slova „zasmušilí“ a „pošmuřují tváří svých“ ve verši 16 se
týkala těch, kteří svůj půst projevovali navenek, aby tím na sebe upoutali pozornost.

Poukažte opět na zásadu na tabuli. Vyzvěte studenty, aby si vzpomněli na to, kdy
konali skutky oddanosti, například kdy se modlili nebo postili, aby potěšili
Nebeského Otce. Vybídněte je, aby přemítali o tom, jak pocítili, že byli za své
upřímné uctívání požehnáni. Několik z nich byste mohli požádat, aby se, pokud jim
to nebude nepříjemné, podělili o požehnání, která obdrželi.

Shrňte Matouše 6:7–15 tím, že vysvětlíte, že Spasitel nám dal pokyny a poskytl vzor
k tomu, jak se správně modlit. Jeho vlastní příklad modlitby je znám jako modlitba
Páně. Vyzvěte studenty, aby si tyto verše krátce pročetli a zjistili, čemu se můžeme
ohledně modlitby z Pánova příkladu naučit. Požádejte je, aby se podělili o to, co
našli. (V rámci této diskuse byste mohli vysvětlit, že Pánovo varování, abychom
nebyli „marnomluvní“, nutně neznamená, že je zakázáno používat stejná nebo
podobná slova pokaždé, když se modlíme. Pán také varuje před modlitbami, které
jsou bezmyšlenkovité, povrchní nebo bezobsažné. Naše modlitby mají být pokorné,
upřímné a mají vyjadřovat naši víru.)
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Matouš 6:19–24
Ježíš Kristus učí zástup, aby si ukládal poklady v nebi
Ukažte studentům obrázek pokladnice.
Vysvětlete, že poklad je cokoli, čeho si
velmi ceníme.

• Co například považujete za poklad?

Požádejte některého studenta, aby
přečetl Matouše 6:19–21. Vyzvěte členy
třídy, aby text sledovali a zjistili, čemu
Spasitel učil o pokladech.

• O jaké poklady měli Spasitelovi
učedníci podle Jeho učení usilovat?

• Jaký je podle Spasitelových slov rozdíl mezi poklady nahromaděnými na zemi
a poklady nahromaděnými v nebi?

Na tabuli napište toto:

Poklady na zemi Poklady v nebi

Požádejte studenty, aby přišli k tabuli a napsali příklady pokladů na zemi
a pokladů v nebi.

Některého studenta požádejte, aby přečetl Matouše 6:22–24, a vyzvěte členy třídy,
aby zjistili, co nám podle Spasitelova učení může pomoci ukládat si poklady v nebi.

• Čemu Spasitel učil ve verších 22–23 o tom, co nám může pomoci ukládat si
poklady v nebi? (Poukažte na to, že v Překladu Josepha Smitha se ve verši 22
píše: jestliže tudíž oko tvé bude upřeno na slávu Boží. [Viz poznámka pod
čarou b u Matouše 6:22 v anglickém vydání Bible SPD.] Mohli byste studentům
připomenout, že Božím dílem a slávou je „uskutečniti nesmrtelnost a věčný
život člověka“. [Mojžíš 1:39.])

• Co můžeme udělat pro to, abychom stále měli oko upřené na slávu Boží?

• Jaké pravdě, která nám může pomoci pamatovat na to, abychom si ukládali
poklady v nebi, učil Spasitel na konci verše 24? (Studenti by měli rozpoznat tuto
pravdu: Nemůžeme sloužit Bohu i mamonu. Vysvětlete, že slovo mamon
označuje bohatství.)

• Co podle vás znamená „sloužit“ mamonu? (Pokud toužíme po světských
věcech, odvádí nás to určitým způsobem od Boha.)

Abyste lépe objasnili pravdu, kterou studenti rozpoznali v Matoušovi 6:24, slepte
k sobě lepicí páskou dvě slámky poblíž jejich horního konce. Ukažte studentům
pohárek s vodou naplněný asi do poloviny a umístěte slámky tak, že jedna bude ve
vodě a druhá vně pohárku. Požádejte některého studenta, aby slámkami zkusil

LEKCE 11

64



vodu vypít. (V rámci toho, aby tato názorná ukázka fungovala, dbejte na to, aby
student pil z obou slámek současně.) Poté se ho zeptejte:

• Proč nebylo možné se pořádně napít?

Zeptejte se členů třídy:

• Jestliže slámky představují nás, co by mohla představovat voda? (Naši snahu
sloužit Bohu.)

• Proč podle vás nemůžeme sloužit současně Bohu i mamonu? (Viz také Jakub
1:8.)

• Co musíme udělat se slámkami, abychom mohli vodu vypít? Jak to souvisí
s naší snahou sloužit Bohu?

Vyzvěte studenty, aby přemítali o odpovědích na následující otázku. Mohli byste je
vybídnout, aby si své odpovědi zapsali do studijního deníku nebo zápisníku.

• Jak vás mohou ve vašem životě světské tužby odvádět od služby Bohu a od
toho, abyste si ukládali poklady v nebi?

Matouš 6:25–34
Spasitel učí své učedníky, že mají nejprve hledat království Boží
Shrňte Matouše 6:25–34 tím, že vysvětlíte, že Spasitel své učedníky učil, aby si
nedělali velké starosti ohledně zajištění svých základních životních potřeb. Překlad
Josepha Smitha Matouše 6:25–27 nám pomáhá porozumět tomu, že Spasitel
hovořil zejména k těm, kteří vyjdou kázat Jeho evangelium.

Požádejte některého studenta, aby přečetl Matouše 6:31–34. Vyzvěte členy třídy,
aby text sledovali a zjistili, o co především měli učedníci podle Spasitelova učení ve
svém životě usilovat. (Poukažte na znění verše 33 v Překladu Josepha Smitha,
v němž je jeho první část nahrazena slovy: Pročež neusilujte o věci tohoto světa, ale
usilujte nejprve o to, abyste budovali království Boží a utvrzovali spravedlivosti jeho.
[Viz poznámka pod čarou a u Matouše 6:33 v anglickém vydání Bible SPD.])

• O co především měli učedníci podle Spasitelova učení ve svém životě usilovat?

• Co přislíbil Ježíš Kristus těm, kteří usilují spíše o budování království Božího
(neboli Jeho Církve) než o to, aby získali věci tohoto světa? (Jakmile studenti
odpovědí, napište na tabuli tuto zásadu: Budeme-li usilovat především
o budování království Božího, Bůh nám poté požehná tím, o čem ví, že to
potřebujeme.)

Abyste studentům pomohli porozumět této zásadě, požádejte některého z nich, aby
přečetl tato slova presidenta Ezry Tafta Bensona:

„Musíme v životě stavět Boha před všechno ostatní. …

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.
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Boha máme v životě stavět na první místo před kohokoli jiného.“ („The Great Commandment –
Love the Lord“, Ensign, May 1988, 4.)

• Kdy se vám od Nebeského Otce dostalo požehnání na základě toho, že jste se
Ho v životě snažili dát na první místo?

Zvažte možnost podělit se o své svědectví týkající se požehnání, která pramení
z toho, když v životě dáváme Nebeského Otce na první místo.

Vyzvěte studenty, aby se opět krátce zamysleli nad tím, jak mohou být pokoušeni,
aby toužili po světských věcech. Povzbuďte je, aby si stanovili cíl překonávat toto
pokušení tím, že si do studijního deníku nebo zápisníku napíší jeden způsob, jak
budou usilovat o to, aby v životě dávali Nebeského Otce na první místo.
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Kázání na hoře, Carl Heinrich Bloch. Laskavě poskytlo Národní
historické muzeum zámku Frederiksborg v dánském Hillerødu.
Nekopírujte.

LEKCE 12

Matouš 7
Úvod
Ježíš Kristus pokračoval ve svém Kázání na hoře tím, že učil
své apoštoly, aby soudili spravedlivě. Učil také tomu, jak
získat osobní zjevení a činit vůli Nebeského Otce.

Náměty pro výuku
Matouš 7:1–5
Ježíš Kristus v rámci svého Kázání na hoře učí své učedníky o tom, jak soudit
spravedlivě
Před začátkem výuky napište na tabuli tuto otázku: Máme, nebo nemáme soudit
druhé? Na začátku hodiny požádejte studenty, aby na tuto otázku odpověděli.

Ukažte studentům obrázek „Kázání na
hoře“. (Kniha obrázků z evangelia [2009],
č. 39; viz také LDS.org.) Vysvětlete, že
Ježíš, zatímco pokračoval ve svém
Kázání na hoře, učil své učedníky
o posuzování.

Požádejte některého studenta, aby
přečetl Matouše 7:1. Vyzvěte členy třídy,
aby text sledovali a zjistili, čemu
Spasitel učil o posuzování. Poukažte na
to, že verš 1 je často mylně chápán
v tom smyslu, že nemáme nikdy soudit.
Přečtěte studentům Matouše 7:1–2
v Překladu Josepha Smitha: Nyní, toto
jsou slova, kterým Ježíš učil učedníky
své, jež mají říkati lidem. Nesuďte
nespravedlivě, abyste nebyli souzeni,
ale suďte spravedlivý soud. (Viz poznámka pod čarou a u Matouše 7:1 v anglickém
vydání Bible SPD.)

• Čemu učil Spasitel o posuzování?

• Co podle vás znamená soudit spravedlivě?

Požádejte některého studenta, aby přečetl Matouše 7:2. Vyzvěte členy třídy, aby text
sledovali a zjistili, co se s námi stane na základě toho, jak soudíme druhé. Požádejte
studenty, aby se podělili o to, co zjistili.

• Co se stane, pokud budeme druhé soudit spravedlivě? (Jakmile studenti
odpovědí, pomozte jim vyjádřit tuto zásadu: Budeme-li druhé soudit
spravedlivě, dostane se nám od Boha stejné míry milosti a spravedlivosti.)
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Máte-li možnost, dejte každému studentovi kopii následujících slov
z brožurky Věrni víře. Některého z nich požádejte, aby je přečetl. Vyzvěte

jednu polovinu členů třídy, aby text sledovala a zjistila, jaké soudy máme činit,
a jaké činit nemáme. Druhou polovinu vyzvěte, aby se zaměřila na to, jak můžeme
soudit spravedlivě.

„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. …

Posuzování představuje důležitý způsob využívání svobody jednání a je k němu zapotřebí
velké pečlivosti, obzvláště když posuzujete druhé lidi. Veškeré vaše soudy musejí být
vedeny podle spravedlivých měřítek. Pamatujte na to, že pouze Bůh, který zná srdce
každého jednotlivce, může činit konečné soudy jednotlivců. (Viz Zjevení 20:12; 3. Nefi
27:14; NaS 137:9.) …

Nakolik je to možné, posuzujte spíše situace, v nichž se lidé nacházejí, a ne lidi samotné.
Kdykoli je to možné, vyhněte se posuzování druhých, dokud dostatečně neznáte fakta.
Vždy buďte vnímaví k Duchu Svatému, který může vést vaše rozhodování.“ (Věrni víře –
slovník evangelia [2004], 112–113.)

• Jaké soudy máme činit?

• Jak můžeme soudit spravedlivě?

Ukažte studentům drobnou třísku a dlouhý silný kus dřeva. Vysvětlete, že když
Spasitel učil své učedníky o posuzování, hovořil o drobné třísce dřeva jako o mrvě
a o velkém kusu dřeva jako o trámu. Požádejte některého studenta, aby přečetl
Matouše 7:3, a členy třídy vyzvěte, aby se zaměřili na to, čemu Spasitel učil ohledně
posuzování druhých.

• Co by mohly ve Spasitelově přirovnání představovat mrva a trám?

• Jak byste Spasitelovo učení ve verši 3 vyjádřili vlastními slovy?

Vybídněte dva studenty, aby přišli dopředu. Jednomu z nich řekněte, aby si před
očima podržel trám. Druhého studenta se zeptejte:

• Chtěl bys, aby ti tvůj spolužák, který drží trám, odstranil třísku z oka? Proč ne?

Zeptejte se studenta s trámem:

• Co bys musel udělat, abys viděl natolik jasně, abys mohl odstranit třísku z oka
svého spolužáka?

Požádejte studenta s trámem, aby přečetl tato slova presidenta Dietera F. Uchtdorfa
z Prvního předsednictva:
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„Tato záležitost s břevny a třískami je, jak se zdá, úzce spjata s naší neschopností
vidět sebe sama v jasném světle. Nejsem si jist, proč jsme schopni tak dobře
diagnostikovat neduhy druhých a doporučovat jim nejvhodnější nápravná
opatření, zatímco u sebe často žádné problémy nespatřujeme.“ („Jsem to já,
Pane?“ Liahona, listopad 2014, 56.)

Oba studenty vyzvěte, aby se posadili. Požádejte některého studenta, aby přečetl
Matouše 7:4–5, a vyzvěte členy třídy, aby zjistili, čí chyby by nám měly podle
Spasitelových slov dělat starosti.

• Mají se naše obavy a smysl pro nápravu zaměřovat na chyby druhých, nebo na
ty vlastní? Proč?

• Jaké zásadě se můžeme z těchto veršů naučit o tom, co nám může pomoci
vyhýbat se nespravedlivému posuzování druhých? (Studenti mohou použít
různá slova, ale v jejich odpovědích by měla zaznít tato zásada: Jestliže se
budeme zaměřovat na odstranění svých vlastních hříchů a slabostí, pak
budeme mít menší tendenci nespravedlivě soudit druhé.)

• Jak nám tato zásada může pomoci, když si u někoho povšimneme určitého
nedostatku?

Mohli byste dát studentům malý kousek dřeva, aby jim tuto zásadu připomínal.
Vyzvěte je, aby se zamysleli nad hříchy a slabostmi, které by mohli ze svého života
odstranit. Povzbuďte je, aby požádali Pána o pomoc při odstraňování jejich
vlastních nedostatků namísto toho, aby nespravedlivě posuzovali druhé.

Matouš 7:6–14
Spasitel učí tomu, že máme usilovat o osobní zjevení
Shrňte Matouše 7:6 tím, že vysvětlíte, že znění tohoto verše v Překladu Josepha
Smitha nám pomáhá porozumět tomu, že Ježíš Kristus povolal své učedníky, aby šli
do světa kázat. Měli učit pokání, avšak tajemství království si měli nechat pro sebe.
Jinak řečeno, neměli hovořit o posvátných tématech s lidmi, kteří nebyli připraveni
je přijmout. (Viz Překlad Josepha Smitha, Matouš 7:9–11 [v Průvodci k písmům].)

Vysvětlete, že podle Překladu Josepha Smitha začíná Matouš 7:7 (viz Překlad
Josepha Smitha, Matouš 7:12 [v dodatku anglického vydání Bible SPD]) slovy:
Pověz jim: Žádejte od Boha. Požádejte některého studenta, aby přečetl verš 7 tak,
aby na jeho začátku zazněla zmíněná slova. Vyzvěte členy třídy, aby text sledovali
a zjistili, co řekl Spasitel svým učedníkům, aby učili.

• Co měli učedníci říkat lidem, kteří si přáli obdržet poznání od Boha?

• Jaké zásadě se můžeme z verše 7 naučit ohledně toho, jak můžeme porozumět
posvátnému poznání od Boha? (Poté, co studenti odpovědí, jim pomozte
vyjádřit tuto zásadu: Když budeme během svého pátrání po pravdě prosit,
hledat a klepat, Nebeský Otec nám odpoví a požehná nám osobním
zjevením.)

• Co naznačují slova prosit, hledat a klepat ohledně toho, co musíme dělat,
abychom získali osobní zjevení?
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Požádejte několik studentů, aby se podělili o nějakou osobní zkušenost, kdy to, že
prosili, hledali a klepali, přivolalo osobní zjevení.

Shrňte Matouše 7:9–11 vysvětlením, že Spasitel učil, že právě tak, jako by milující
otec nedal svému synovi kámen nebo hada, když ho prosí o chléb či rybu, Nebeský
Otec nebude odpírat dar osobního zjevení svým dětem, které o ně prosí.

Povzbuďte studenty, aby uplatňovali víru tím, že budou prosit, hledat a klepat, aby
přivolávali osobní zjevení a porozumění evangeliu. Vydejte svědectví o tom, že když
to budou činit s vírou a trpělivostí, Nebeský Otec jim odpoví.

Požádejte některého studenta, aby přečetl Matouše 7:12–14. Ostatní vyzvěte, aby
text sledovali a vyhledali další pravdy, jimž měli učedníci podle Spasitele učit.
Požádejte je, aby se podělili o to, co zjistili.

Matouš 7:15–27
Spasitel slibuje spasení těm, kteří činí vůli Otce
Požádejte studenty, aby napsali na tabuli několik názorů, které jsou ve světě běžně
přijímány, ale které jsou v rozporu s plánem Nebeského Otce.

• Proč je důležité být schopen rozlišit, zda nějaký člověk nebo skupina lidí
prosazuje určitý názor, který je v rozporu s plánem Nebeského Otce?

Požádejte některého studenta, aby přečetl Matouše 7:15. Poté se zeptejte:

• Před čím Pán učedníky varoval? Jak mohou být podle Jeho slov tito falešní
proroci přestrojeni?

Vysvětlete, že starší M. Russell Ballard z Kvora Dvanácti apoštolů varoval před
falešnými proroky v dnešní době, a to jak před muži i ženami, „kteří samozvaně
hlásají nauku Církve“, tak před těmi, „kteří hovoří v rozporu se slovy pravých
proroků Božích a tato slova publikují a kteří aktivně obracejí na svou víru druhé
s lehkomyslnou lhostejností k věčnému blahu těch, které svádějí“. („Varujte se
falešných proroků a falešných učitelů“, Liahona, leden 2000, 74.)

Požádejte některého studenta, aby přečetl Matouše 7:16–20. Vyzvěte členy třídy,
aby text sledovali a zjistili, jak můžeme rozlišit, zda je někdo falešný prorok nebo
falešný učitel.

• Jak můžeme rozlišit, zda je někdo falešný prorok nebo falešný učitel? (Poté, co
studenti odpovědí, napište na tabuli tuto pravdu: Falešné proroky můžeme
poznat podle jejich ovoce.)

Porozumějte významu nauk a zásad
Během toho, jak budou studenti v písmech rozpoznávat nauky a zásady, můžete řídit diskusi,
která jim pomůže tyto pravdy rozebrat a lépe pochopit jejich význam. Když studenti porozumějí
určité nauce či zásadě evangelia, znamená to, že chápou uvedenou pravdu, její vztah k ostatním
naukám a zásadám v Pánově plánu a také to, v jakých situacích mohou danou zásadu uplatnit ve
svém životě.
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Ukažte studentům dva druhy ovoce. Zeptejte se jich, která rostlina dané ovoce
plodí. Vysvětlete, že podobně jako můžeme rozpoznat rostliny podle toho, jaké
ovoce plodí, můžeme také rozpoznat falešné proroky a falešné učitele podle jejich
učení, skutků a názorů.

• Jak můžeme na základě této pravdy rozpoznat osoby nebo skupiny, kterých
bychom se měli vyvarovat?

• Jak s touto pravdou souvisí seznam myšlenek na tabuli?

Shrňte Matouše 7:21–23 vysvětlením, že ne každý, kdo prohlašuje, že věří v Ježíše
Krista, vstoupí do Jeho království, ale vstoupí tam ti, kteří činí vůli Nebeského Otce
a snaží se Ho poznat.

Ukažte studentům kámen a misku s pískem. Zeptejte se jich, zda by si raději
postavili dům na skále, nebo na písku. Požádejte je, aby vysvětlili proč.

Požádejte některého studenta, aby přečetl Matouše 7:24–27.

• Jaké skutky by podle Spasitelových slov uvedených ve verši 24 mohly vést
k tomu, že bude člověk podobný moudrému muži, který stavěl na skále?

• Jaké skutky by podle Spasitelových slov uvedených ve verši 26 mohly vést
k tomu, že bude člověk podobný pošetilému muži, který stavěl na písku?

• Co podle vás v těchto přirovnáních představují déšť, povodně a vítr (viz verš 27;
viz také Helaman 5:12)?

• Jakým zásadám ohledně toho, že máme jednat na základě Pánova učení, se
můžeme z těchto přirovnání naučit? (Studenti mohou použít různá slova, ale
v jejich odpovědích by měly zaznít tyto zásady: Jestliže budeme naslouchat
Pánovu učení a jednat podle něho, pak nás Pán posílí, abychom vytrvali
ve zkouškách. Jestliže budeme naslouchat Pánovu učení, ale nebudeme se
jím řídit, pak se nám nedostane podpory, kterou budeme v dobách
zkoušek potřebovat.)

Vyzvěte studenty, aby se zamysleli nad tím, čemu Pán učil v Kázání na hoře. (Viz
Matouš 5–7.) Vybídněte je, aby byli takovými, jako byl onen moudrý muž,
a rozhodli se jednat podle zásad, kterým Spasitel učil. Mohli byste dát studentům
čas na to, aby si napsali, jak budou uplatňovat jednu nebo více zásad z této lekce
nebo z předchozích tří lekcí.
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LEKCE 13

Matouš 8–10
Úvod
Když Ježíš Kristus putoval Galilejí, vykonal mnoho zázraků.
Také povolal dvanáct apoštolů, dal jim moc, předal jim
pokyny a vyslal je, aby sloužili lidem.

Náměty pro výuku
Matouš 8:1–9:34
Ježíš koná mnoho zázraků
Na začátku hodiny požádejte studenty, aby odpověděli na tuto otázku:

• Kdybyste věděli, že Spasitel dnes navštíví vaše město, koho byste k Němu
přivedli, aby byl uzdraven? Proč?

Přepište na tabuli tyto odkazy na verše z písem: Matouš 8:1–4; Matouš 8:5–13;
Matouš 8:14–15; Matouš 8:23–27; Matouš 8:28–32; Matouš 9:1–8; Matouš 9:18–19,
23–26; Matouš 9:20–22; Matouš 9:27–31; a Matouš 9:32–33. Každému studentovi
přidělte jeden z těchto odkazů. (Máte-li ve třídě málo studentů, bude potřeba, aby
někteří přečetli verše z více odkazů.)

Vyzvěte studenty, aby si přečetli zadané verše z písem a vyhledali zázraky, které
Ježíš vykonal. Po uplynutí dostatečné doby je požádejte, aby se v krátkosti podělili
o to, co zjistili. (Poznámka: Studenti budou tyto zázraky studovat více do hloubky
v Markovi 1–5.)

Studium evangelií v dané posloupnosti
Matouš, Marek, Lukáš i Jan zaznamenali určité události a podrobnosti ze Spasitelova života,
které se nacházejí pouze u jednoho z nich. Evangelia Matouše, Marka a Lukáše však do značné
míry sdílejí tentýž obsah. Na různých místech v příručce jsou uvedeny poznámky určené učiteli,
které vám pomohou zjistit, kde se budou určité události probírat podrobněji. Například zázrakům
zaznamenaným v Matoušovi 8 a 9 se budou hlouběji věnovat lekce, které se týkají Marka 1–5.

Požádejte některého studenta, aby přečetl Matouše 8:16–17. Vyzvěte členy třídy,
aby text sledovali a vyhledali proroctví, které Ježíš Kristus prostřednictvím vykonání
těchto zázraků naplnil. Požádejte je, aby se podělili o to, co zjistili.

• Jaké pravdě ohledně Ježíše Krista se můžeme ze zpráv o těchto zázracích
naučit? (Studenti mohou použít různá slova, ale ujistěte se, že v jejich
odpovědích zazní tato pravda: Ježíš nás může uzdravit z našich slabostí
a chorob.

• Jak nás může Spasitel uzdravit nebo posílit v našich slabostech, když mezi námi
v dnešní době nekráčí? (Skrze své Usmíření. Viz Alma 7:11–13.)
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Matouš 9:35–10:8
Ježíš povolává dvanáct apoštolů
Ukažte studentům fotografii nebo fotografie současných apoštolů Církve včetně
Prvního předsednictva. (Tyto fotografie najdete na stránkách LDS.org [viz Meet
Today’s Prophets and Apostles] a v konferenčních vydáních časopisu Ensign nebo
Liahona.)

• Čím jsou tito lidé mezi všemi lidmi v dnešní době na zemi výjimeční?

Vyzvěte studenty, aby se při studiu Matouše 9–10 zaměřili na pravdy týkající se
úlohy apoštolů a na požehnání, která nám mohou přinést do života.

Požádejte některého studenta, aby přečetl Matouše 9:35. Vyzvěte členy třídy, aby
text sledovali a zjistili, co Ježíš činil kromě toho, že uzdravoval druhé.

• Co Ježíš činil během své služby kromě toho, že uzdravoval druhé?

Vysvětlete, že zatímco Ježíš po celé Judeji kázal evangelium a konal zázraky,
zvyšoval se počet těch, kteří Ho následovali a vyhledávali.

Požádejte některého studenta, aby přečetl Matouše 9:36–38. Vyzvěte členy třídy,
aby text sledovali a zjistili, komu Spasitel řekl, že potřebuje, aby Mu pomohl sloužit
všem těm, kteří Ho následují.

• Komu podle veršů 37–38 Spasitel řekl, že potřebuje, aby Mu pomohl postarat se
o všechny ty, kteří Ho následují?

Požádejte některého studenta, aby přečetl Matouše 10:1–4. Vyzvěte členy třídy, aby
text sledovali a zaměřili se na to, co Ježíš udělal, aby pomohl uspokojit potřeby lidí.

• Co Ježíš udělal, aby pomohl zástupům lidí, kteří Ho následovali?

• Jaké nauce se z těchto veršů můžeme naučit ohledně toho, jak Ježíš Kristus
slouží lidem na zemi? (Studenti mohou použít různá slova, ale ujistěte se, že
v jejich odpovědích zazní tato nauka: Ježíš Kristus povolává apoštoly
a předává jim svou pravomoc. Mohli byste studentům navrhnout, aby si tuto
nauku napsali vedle Matouše 10:1–4.)

Požádejte některého studenta, aby přečetl Matouše 10:5–8. Vyzvěte členy třídy, aby
text sledovali a zjistili, co Ježíš Kristus přikázal svým apoštolům, aby udělali.

• Co Ježíš přikázal svým apoštolům, aby udělali?

Vysvětlete, že slovo apoštol pochází z řeckého slova, které znamená „ten, který je
vyslán“. Apoštolové byli nejprve vysíláni výhradně mezi lid domu Izraele. Později
vzkříšený Spasitel přikázal, aby bylo evangelium kázáno také pohanům neboli těm,
kteří nejsou z domu Izraele.

• Jakých podobností jste si povšimli mezi tím, jaké skutky konal Ježíš, a tím, jaké
skutky přikázal konat svým apoštolům?

• Jaké pravdě se můžeme z těchto veršů naučit o tom, k čemu Ježíš Kristus
povolává apoštoly? (V odpovědích studentů by měla zaznít tato pravda: Pán
povolává apoštoly, aby kázali Jeho evangelium a konali Jeho dílo. Zvažte
možnost napsat tuto pravdu na tabuli.)
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Poukažte opět na fotografie současných apoštolů. Požádejte studenty, aby uvedli
příklady toho, jak současní apoštolové káží a slouží tak, jak by to činil Ježíš Kristus,
kdyby tady byl.

Pomáhejte studentům pociťovat pravdivost a důležitost nauk a zásad
Ani poté, co studenti rozpoznají zásady a nauky evangelia, tak jak jsou obsaženy v písmech,
a porozumějí jim, je možná nebudou v životě uplatňovat, dokud skrze Ducha nepocítí jejich
pravdivost a důležitost a dokud do jisté míry nepocítí, jak je naléhavé dané zásady začlenit do
osobního života. Jedním z nejefektivnějších způsobů, jak studentům pomoci toho dosáhnout, je
povzbuzovat je, aby se zamýšleli nad osobními zkušenostmi, které se k těmto pravdám vztahují,
a hovořili o nich.

Abyste studentům pomohli pocítit důležitost pravdy, kterou uvedli výše, přečtěte
nebo ukažte jim část nedávného proslovu, který se týká mládeže, od jednoho ze
současných apoštolů. Po přečtení citátu nebo promítnutí videa se zeptejte:

• Jak může porozumění tomu, že apoštoly povolává Ježíš Kristus, aby konali Jeho
dílo, ovlivnit naši reakci na to, čemu nás tito apoštolové učí a co nám radí,
abychom dělali?

• Jaký vliv mají služba a poselství současných apoštolů na váš život?

Vyzvěte studenty, aby věrně vyhledávali příležitosti naslouchat slovům Pánových
vyvolených apoštolů, studovat je a uplatňovat je.

Matouš 10:9–42
Ježíš dává dvanácti apoštolům předtím, než vyjdou kázat a sloužit, určité pokyny
Shrňte Matouše 10:9–16 vysvětlením, že Pán apoštolům řekl, aby důvěřovali
Nebeskému Otci, že zajistí jejich potřeby, když budou putovat, aby kázali
evangelium. Spasitel je také učil, aby žehnali lidem, kteří je přijmou a poskytnou
jim přístřeší.

Vyzvěte studenty, aby si vzpomněli na nějakou situaci, kdy jim někdo jiného
vyznání položil složitou otázku týkající se evangelia nebo se zeptal na něco
kontroverzního ohledně Církve.

• Do jaké míry jste si byli v dané situaci jisti tím, že víte, co máte říci? Proč?

Vyzvěte studenty, aby v Ježíšově učení určeném Jeho apoštolům ve zbývající části
Matouše 10 vyhledali zásadu, která nám může pomoci, když potřebujeme někomu
vysvětlit evangelium nebo vydat svědectví.

Požádejte několik studentů, aby se střídali při čtení Matouše 10:16–20. Vyzvěte
členy třídy, aby text sledovali a zjistili, jakým druhům těžkostí budou apoštolové
podle Ježíšových slov čelit, když budou putovat a kázat.

• Jakým těžkostem budou Ježíšovi apoštolové podle Jeho slov čelit, když vyjdou
kázat evangelium?

• Jak se měli podle veršů 19–20 apoštolové dozvědět, co v těchto tíživých
situacích říci? (Možná bude nutné vysvětlit, že slova „nebuďtež pečliví“
znamenají „nedělejte si velké starosti“.)
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• Jaké zásadě se můžeme z těchto veršů naučit ohledně komunikace s druhými,
když jsme ve službě Pánu? (Studenti mohou použít různá slova, ale v jejich
odpovědích by měla zaznít tato zásada: Když budeme ve službě Pánu, On
nám v případě potřeby poskytne inspiraci ohledně toho, co máme říci.)

• Kdy jste pocítili, že vás Pán inspiruje, abyste věděli, co máte druhému říci? (Než
studenty požádáte o odpověď na tuto otázku, mohli byste jim dát čas na to, aby
se nad ní zamysleli.)

Shrňte Matouše 10:21–42 tím, že vysvětlíte, že se apoštolům v souvislosti
s těžkostmi, jimž měli čelit, dostalo od Ježíše Krista dalších pokynů,

varování a útěchy. Abyste studentům pomohli se studiem Spasitelových slov
uvedených v Matoušovi 10:37–39, rozdělte je do dvojic nebo skupinek a každé
z nich dejte kopii doprovodného materiálu na rozdání. Vyzvěte studenty, aby se
řídili pokyny, které jsou v něm uvedeny, tak, že si společně prostudují zadané verše
a budou diskutovat o svých odpovědích na dané otázky.

Matouš 10:37–39
Ve dvojicích nebo skupinkách si společně prostudujte zadané verše a diskutujte o svých odpovědích
na dané otázky.

Přečtěte si Matouše 10:37–38 a zjistěte, jaké oběti musíme podle Spasitelových slov jako Jeho
učedníci být ochotni přinášet. Slova být „mne hoden“ v těchto verších znamenají být způsobilým
zástupcem Pána a zasluhovat si Jeho požehnání.

• Proč je podle vás nezbytné, aby učedníci Ježíše Krista milovali více Jeho nežli kohokoli jiného –
včetně členů vlastní rodiny?

Kříž, o kterém je zmínka ve verši 38, je
narážkou na fyzický kříž, který Ježíš Kristus
nesl a na který byl vyzdvižen, aby naplnil vůli
svého Otce. Ježíš Kristus vyzval své
následovníky, aby, obrazně řečeno, také vzali
svůj kříž a následovali Ho. (Viz Matouš
16:24.)

Přečtěte si Překlad Josepha Smitha, Matouš
16:26 (v Průvodci k písmům) a zjistěte, co to
znamená, že máme vzít svůj kříž a následovat
Ježíše Krista.

Přečtěte si Matouše 10:39 a zaměřte se na
zásady, kterým Ježíš Kristus učil o oběti.
Překlad Josepha Smitha objasňuje, že začátek
tohoto verše má znít takto: Kdo usiluje o to,
aby zachoval život svůj, ztratí jej … (Viz
poznámka pod čarou a u Matouše 10:39
v anglickém vydání Bible SPD.) V tomto
kontextu slova „zachoval život svůj“
znamenají žít spíše sobecky a neusilovat o to,
abychom sloužili Bohu a Jeho dětem.

• V jakém smyslu podle vás lidé, kteří se zaměřují na svou vlastní vůli a sobecké tužby, nakonec svůj
život „ztratí“?
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Na základě toho, co jste se dočetli, doplňte tuto zásadu:

Jestliže budeme usilovat o to, abychom si zachovali život, pak ____________________.

Zvažte možnost označit si ve verši 39 zaslíbení, jež dal Spasitel těm, kteří pro Něho ztratí život. Ztratit
pro Něho život je více než být ochoten za Něho zemřít. Znamená to být ochoten každý den dávat něco
ze sebe, a tím sloužit Jemu a lidem okolo.

• Co podle vás znamená, že svůj život nalezneme, když ho ztratíme pro Něho?

Na základě toho, co jste se dočetli, doplňte tuto zásadu:

Jestliže ztratíme svůj život pro Ježíše Krista, pak ____________________.

Přečtěte tato slova presidenta Thomase S. Monsona a poté diskutujte o následujících otázkách.

„Myslím, že Spasitel nám říká, že dokud neztratíme sami sebe ve službě
druhým, náš život má jen malý význam. Ti, kteří žijí jen pro sebe, nakonec
uvadnou a obrazně řečeno svůj život ztrácejí, zatímco ti, kteří ztrácejí sami
sebe ve službě druhým, rostou a vzkvétají – a tím si život zachovávají.“
(„Co jsem dnes pro někoho udělal?“ Liahona, listopad 2009, 85.)

• Kdo z lidí, které znáte, se rozhodl ztratit svůj život pro Ježíše Krista? Jak ono rozhodnutí tohoto
člověka ovlivnilo?

Až budou studenti s materiálem na rozdání hotovi, mohli byste několik z nich
požádat, aby pro ostatní členy třídy shrnuli, čemu se naučili.

Mohli byste se podělit o své svědectví ohledně zásady, kterou studenti rozpoznali
a která se týká ztráty života pro Ježíše Krista. Vyzvěte studenty, aby si do studijního
deníku nebo zápisníku zapsali, co mohou udělat dnes nebo v blízké budoucnosti,
aby ztratili svůj život ve službě Ježíši Kristu a druhým. Vybídněte je, aby si stanovili
určitý cíl a řídili se jím.
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LEKCE 14

Matouš 11–12
Úvod
Ježíš Kristus svědčil o tom, že Jan Křtitel byl poslán, aby před
Ním připravil cestu, a slíbil odpočinutí všem těm, kteří
k Němu přijdou. Ježíš reagoval na nařčení farizeů, že Jeho

moc pochází od ďábla. Varoval je před falešným obviňováním
a vyhledáváním znamení a učil je podobenství
o prázdném domě.

Náměty pro výuku
Matouš 11
Ježíš Kristus svědčí o tom, že Jan Křtitel byl poslán, aby před Ním připravil cestu
Ukažte studentům obrázek policisty, lékaře a Ježíše Krista.

• Proč je důležité vědět, že tito lidé jsou skutečně tím, kým se zdají být? Jak
můžete vědět, že jsou tím, kým se zdají být?

Vysvětlete, že během působení Ježíše Krista ve smrtelnosti se mnozí snažili zjistit,
zda je tím, kým se zdá být. Požádejte studenty, aby se při studiu Matouše 11
zaměřili na pravdy, které jim mohou pomoci rozvinout vlastní svědectví o tom, kdo
je Ježíš Kristus.

Vysvětlete, že král Heródes zatkl a uvěznil Jana Křtitele. Požádejte některého
studenta, aby přečetl Matouše 11:2–3. Vyzvěte členy třídy, aby text sledovali
a zjistili, jak zněla otázka, kterou si Jan přál, aby jeho učedníci Ježíšovi položili.

• Na co se, na přání Jana, měli jeho učedníci Ježíše zeptat?

Poukažte na to, že Janovi učedníci se prostřednictvím této otázky uvedené ve verši 3
tázali Ježíše, zda je Mesiáš. Připomeňte studentům, že Jan Křtitel již věděl, že Ježíš
je Mesiáš. (Viz Matouš 3:11, 13–14; Jan 1:29–34.)

• Proč podle vás Jan Křtitel poslal své učedníky, aby zjistili, zda je Ježíš Mesiáš,
když již věděl, kdo Ježíš je? (Přál si, aby jeho učedníci získali vlastní svědectví
o Ježíši Kristu.)

Požádejte některého studenta, aby přečetl Matouše 11:4–5. Vyzvěte členy třídy, aby
text sledovali a zjistili, jak Ježíš na jejich otázku odpověděl.

• K čemu Ježíš vyzval učedníky Jana Křtitele místo toho, aby jim jednoduše
potvrdil, že je Mesiáš?

Mohli byste vysvětlit, že Ježíš mohl Janovým učedníkům snadno říci, že je Mesiáš.
Namísto toho je vyzval, aby slyšeli a viděli (viz verš 4) neboli aby přemítali o Jeho
díle a poté se navrátili k Janu Křtiteli a vydali svědectví o tom, co slyšeli a viděli
Ježíše činit.

• Jak možná tato Ježíšova odpověď pomohla Janovým učedníkům získat mocnější
svědectví o Spasiteli, než kdyby jim jednoduše pověděl, kdo je?

• Jaké zásadě týkající se toho, jak můžeme posílit své svědectví o Spasiteli, se
z tohoto příběhu můžeme naučit? (Přestože mohou studenti použít odlišná
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slova, měla by v jejich odpovědích zaznít tato pravda: Když usilujeme o to,
abychom se učili o Ježíši Kristu, a když o Něm svědčíme, může to posílit
naše vlastní svědectví, které o Něm máme.)

Vyzvěte studenty, aby si napsali, jak sami pro sebe zjistili, že Ježíš Kristus je Syn
Boží. Mohli byste požádat několik studentů, aby se podělili s ostatními členy třídy
o to, co napsali.

Shrňte Matouše 11:7–27 tím, že vysvětlíte, že poté, co zmínění dva učedníci odešli,
řekl Ježíš zástupu, že Jan Křtitel je vyvolený prorok, který má připravit cestu pro
Mesiáše. Ježíš odsoudil ty, kteří odmítli Jana Křtitele, a také ty, kteří byli svědky
jasného důkazu o Pánově božskosti, a přesto Ho odmítli. (Poznámka: Ježíšovým
učením o Janu Křtiteli v těchto verších se bude podrobněji zabývat lekce
pojednávající o Lukášovi 7:18–35.)

Ježíš poté dal zaslíbení všem těm, kteří Ho přijmou jako Mesiáše. Abyste pomohli
studentům zopakovat si Matouše 11:28–30, o němž jste se zmínili v lekci 1,
požádejte některého studenta, aby tyto verše přečetl, a vyzvěte členy třídy, aby text
sledovali a zjistili, k čemu nás Pán vyzývá.

Matouš 11:28–30 jsou verše z mistrovství v písmu. Studium veršů z mistrovství
v písmu pomůže studentům prohloubit jejich chápání základních nauk a připravit se na

to, aby jim dokázali učit druhé. Mohli byste studentům navrhnout, aby si verše z mistrovství
v písmu nějak výrazně označili, aby je mohli snadno najít. Podívejte se na námět pro výuku, který
je uveden na konci lekce, abyste studentům pomohli si tyto verše osvojit.

Vysvětlení mistrovství v písmu a seznam dalších činností, které pomohou studentům osvojit si
vybrané verše, najdete v dodatku této příručky.

• K čemu nás Pán vyzývá? Co nám na oplátku slibuje? (Poté, co se studenti podělí
o své odpovědi, napište na tabuli tuto pravdu: Pokud přijdeme k Ježíši
Kristu, On ulehčí naše břemena a dá nám odpočinutí.)

• Jak vám v letošním roce může pomoci porozumění pravdám obsaženým
v těchto verších z mistrovství v písmu?

Matouš 12:1–42
Ježíš Kristus kárá farizee za jejich falešná obvinění a hledání znamení
(Poznámka: Události v Matoušovi 12:1–21 se budou probírat podrobněji v lekci
týkající se Marka 2–3.)

Shrňte Matouše 12:1–30 tím, že vysvětlíte, že poté, co Ježíš uzdravil jistého muže
během dne sabatu, začali někteří farizeové usilovat o to, aby Ho zničili. Když
uzdravil člověka posedlého ďáblem, pokoušeli se Ho před lidmi zdiskreditovat tím,
že Ho obvinili z toho, že tyto skutky koná mocí ďáblovou. Ježíš jejich myšlenky znal
a prohlásil, že naopak tím, že vymítal ďábly, prokázal, že je Mesiáš a buduje
království Boží. Vyzvěte studenty, aby si přečetli Matouše 12:30 a zjistili, čemu Ježíš
učil o těch, kteří se k Němu nepřidávají. Požádejte je, aby se podělili o to, co našli.

• Co musíme podle verše 30 dělat, přejeme-li si být součástí Božího království?
(Zatímco se studenti budou dělit o své odpovědi, nezapomeňte zdůraznit tuto
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pravdu: Přejeme-li si být součástí Božího království, musíme být plně
oddáni Ježíši Kristu.)

• Jak můžeme prokazovat plnou oddanost Ježíši Kristu?

Shrňte Matouše 12:31–42 tím, že vysvětlíte, že Ježíš znovu potvrdil, že Jeho dobré
skutky jsou důkazem toho, že je od Boha, a nikoli od ďábla. Varoval také farizee, že
Bůh je bude za slova, kterými Ho obviňují, volat k zodpovědnosti. Někteří zákoníci
a farizeové poté žádali o znamení, a Ježíš je pokáral za to, že hledají znamení,
a nevidí, že On je větší než všichni dřívější proroci a králové v Izraeli.

Matouš 12:43–50
Ježíš učí podobenství o prázdném domě a tomu, že ti, kteří činí vůli Jeho Otce, jsou
počítáni do Jeho rodiny
Vyzvěte studenty, aby si představili, že je někdo z jejich přátel požádal o radu, jak se
vyhnout návratu ke hříchu, kterého se snaží zanechat.

• Co byste tomuto příteli poradili, abyste mu pomohli odolat pokušení?

Vysvětlete, že Matouš 12:43–45 obsahuje podobenství o nečistém duchu, který je
vymítán z člověka. Vyzvěte studenty, aby v tomto podobenství vyhledali zásadu,
která by mohla jejich příteli pomoci překonat pokušení. Některého z nich
požádejte, aby přečetl Matouše 12:43–44, a vyzvěte členy třídy, aby zjistili, co
nečistý duch udělal poté, co byl z dotyčného člověka vyhnán.

• Co nečistý duch udělal poté, co nemohl nikde nalézt odpočinutí?

• Jaká slova popisují stav „domu“ neboli onoho člověka, když se nečistý
duch vrací?

Požádejte jiného studenta, aby přečetl Matouše 12:45, a vyzvěte členy třídy, aby se
zaměřili na to, co onen nečistý duch udělal poté, co zjistil, že je „dům“ neboli daný
člověk prázdný. Požádejte je, aby se podělili o to, co zjistili.

• Co dotyčný člověk z podobenství opomněl udělat poté, co vyhnal ďábla, čímž
umožnil zlému duchu, aby se vrátil? (Nenahradil zlo spravedlivými myšlenkami,
pocity, slovy a skutky.)

• Jak by mohla zkušenost člověka z tohoto podobenství představovat někoho, kdo
se kaje z hříchů a snaží se odolávat pokušení?

Poté, co studenti odpovědí, požádejte některého z nich, aby přečetl tato slova
presidenta Spencera W. Kimballa:

„Když chce člověk zanechat hříchu, nemůže si pouze jen přát lepší podmínky.
Musí si je vytvořit. …

To, co kdysi dělával a co ho zajímalo a zaměstnávalo jeho myšlenky, je pryč, a nic
lepšího zatím vzniklou prázdnotu nevyplnilo. To je příležitost pro Satana.“ (The
Miracle of Forgiveness [1969], 171–172; zvýraznění přidáno.)

• Jaké zásadě, která nám může pomoci poznat, jak i nadále zahánět zlé vlivy poté,
co je odstraníme ze svého života, se můžeme z tohoto podobenství naučit?
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(Studenti mohou použít různá slova, ale v jejich odpovědích by měla zaznít tato
zásada: Zlé vlivy můžeme poté, co je odstraníme ze svého života, zahánět
tím, že je nahradíme spravedlivostí.)

Abyste studentům pomohli této pravdě porozumět, požádejte některého z nich, aby
přečetl následující slova. Vyzvěte členy třídy, aby se zaměřili na to, proč jednoduše
nestačí, abychom svůj život zbavili hříchu.

„Nepostačí jen snažit se odolávat zlu nebo vytlačit ze svého života hřích. Svůj život musíte
naplnit spravedlivostí a musíte se věnovat činnostem, které přinášejí duchovní moc. …

Naprostá poslušnost vám přináší do života úplnou moc evangelia, včetně větší síly překonávat
slabosti. Tato poslušnost zahrnuje činy, které jste možná původně za součást pokání nepokládali,
například navštěvování shromáždění, placení desátku, službu a odpouštění druhým.“ (Věrni víře
– slovník evangelia [2004], 105.)

• Když činíme pokání, co můžeme udělat pro to, abychom svůj život naplnili
spravedlivostí tak, abychom se nenavrátili k hříchu? (Mohli byste požádat
některého studenta, aby psal odpovědi na tabuli.)

• Jak nám může činění těchto věcí přinést do života větší duchovní moc
a umožnit, abychom překonávali zlé vlivy?

Vydejte svědectví o tom, že když naplníme svůj život spravedlivostí, získáme větší
moc zahánět zlo. Vyzvěte studenty, aby přemítali o tom, jak mohou svůj život
naplnit větší spravedlivostí, a aby se řídili inspirací, které se jim během tohoto
přemítání dostane.

Shrňte zbývající část Matouše 12 tím, že vysvětlíte, že zatímco Ježíš učil, někdo Mu
řekl, že s Ním chtějí mluvit někteří členové Jeho rodiny. Pán poté učil, že všichni ti,
kteří konají vůli Otce, se počítají do Jeho rodiny.

Mistrovství v písmu – Matouš 11:28–30
Abyste studentům pomohli naučit se nazpaměť Matouše 11:28–30, vyzvěte členy
třídy, aby vymysleli nějaká gesta, která by mohla představovat slova nebo části textu
v každém verši, a aby pak za současného předvádění těchto gest tyto verše odříkali.
Požádejte je, aby je po dobu několika dnů odříkávali vždy na začátku hodiny, dokud
je nebudou umět říci zpaměti.
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LEKCE 15

Matouš 13:1–23
Úvod
Když byl Spasitel v Galileji, přišel k Němu velký zástup lidí.
Spasitel je učil pomocí podobenství a začal podobenstvím
o rozsévači.

Náměty pro výuku
Matouš 13:1–17
Spasitel začíná učit v podobenstvích
Ukažte studentům malou nádobu se zeminou.

• Čím se vyznačuje úrodná půda? A čím půda, která úrodná není?

Vysvětlete, že v Matoušovi 13:1–23 čteme, že Spasitel přirovnal různé druhy půdy
k tomu, do jaké míry je srdce člověka otevřeno neboli duchovně vnímavé. Vyzvěte
studenty, aby se při studiu těchto veršů zamysleli nad tím, který druh půdy se
nejvíce podobá současnému stavu jejich srdce.

Požádejte některého studenta, aby přečetl Matouše 13:1–3. Vyzvěte členy třídy, aby
text sledovali a zjistili, jak Ježíš učil zástup v Galileji.

• Jak Ježíš učil zástup? (V podobenstvích.)

Vyzvěte studenty, aby si přečetli, co je pod heslem „Podobenství“ uvedeno
v Průvodci k písmům.

• Co je to podobenství?

Vysvětlete, že podobenství je „jednoduchý příběh použitý pro znázornění a výuku
duchovní pravdy nebo zásady. Podobenství je založeno na porovnání běžného
předmětu nebo události k pravdě.“ (Průvodce k písmům, „Podobenství“,
scriptures.lds.org.)

• O čem bylo podle Matouše 13:3 zmíněné Spasitelovo podobenství?

Požádejte několik studentů, aby se střídali při čtení Matouše 13:4–9. Vyzvěte členy
třídy, aby text sledovali a vyhledali čtyři druhy půdy, na které dopadla seménka
rozsévače.

• Na jaké druhy půdy dopadla seménka rozsévače?
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Na tabuli nakreslete kresby znázorňující zmíněné čtyři druhy půdy a vyzvěte
studenty, aby si podobné kresby nakreslili do zápisníku nebo na papír, který jim
rozdáte.

Vysvětlete, že slovy podél cesty se míní pěšina v blízkosti polí, která ztvrdla,
protože ji lidé ušlapali. Tvrdost této cesty brání seménkům, aby zapustila v půdě
kořeny. Skalnatá místa představují kamenitý povrch pokrytý tenkou vrstvou půdy.
Přestože ze semen mohou vyrašit mělké kořeny, kamení, které leží hned pod
povrchem, rostlině brání, aby zakořenila pořádně do hloubky. Zem s trním je
úrodná půda, avšak trní vytlačuje rostliny tím, že je připravuje o světlo, vodu
a potřebné živiny. Dobrá zem je úrodná půda dostatečně hluboká pro
zdravé kořeny.

Shrňte Matouše 13:10–13 tím, že vysvětlíte, že Spasitelovi učedníci se Ho zeptali,
proč učí v podobenstvích. Spasitel vysvětlil, že podobenství zjevují tajemství neboli
pravdy království nebeského těm, kteří jsou připraveni je přijmout, zatímco skrývají
význam před těmi, kteří nejsou duchovně připraveni. (Viz New Testament Student
Manual [Church Educational System manual, 2014], 45.)

Požádejte některého studenta, aby přečetl Matouše 13:14–15, a vyzvěte členy třídy,
aby zjistili, co bránilo lidem v tom, aby porozuměli pravdám, kterým Spasitel učil.

• Co podle Spasitelových slov bránilo lidem v tom, aby viděli a slyšeli pravdy,
kterým učil, a aby jim porozuměli? (Vysvětlete, že slova „ztučnělo srdce lidu
tohoto“ znamenají, že srdce lidí se zatvrdilo a znecitlivělo.)

Na tabuli vedle obrázku půdy podél cesty napište tuto neúplnou větu: Jestliže
budeme zatvrzovat své srdce, pak …

• O jaká požehnání můžeme podle verše 15 přijít, když budeme zatvrzovat své
srdce? (Poté, co studenti odpovědí, dokončete větu na tabuli tak, aby
vyjadřovala tuto zásadu: Jestliže budeme zatvrzovat své srdce, pak
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neporozumíme slovu Božímu, neobrátíme se ke Spasiteli a On nás
neuzdraví.)

• Co to znamená obrátit se ke Spasiteli a být uzdraven? (Změnit se a být očištěn
skrze Jeho Usmíření, aby naše víra, srdce a život byly v souladu s vůlí
Nebeského Otce a abychom byli osvobozeni od břemene hříchu.)

Shrňte Matouše 13:16–17 tím, že vysvětlíte, že Ježíš řekl svým učedníkům, že jsou
požehnáni, neboť mají oči k vidění a uši k slyšení.

Matouš 13:18–23
Spasitel poskytuje výklad podobenství o rozsévači
Poukažte opět na kresbu půdy podél cesty na tabuli. Požádejte některého studenta,
aby přečetl Matouše 13:18–19. Vyzvěte členy třídy, aby text sledovali a zjistili,
k čemu Spasitel přirovnal seménka, půdu podél cesty a ptáky, o kterých je zmínka
v Matoušovi 13:4.

• Co představují seménka? (Označte kresbu seménka slovy Slovo Boží.)

• Jaké srdce představuje půda podél cesty? (Označte kresbu půdy podél cesty
slovy Nerozumí pravdě [zatvrzelé srdce].)

• Co představují ptáci? Kdo je „ten zlý“? (Označte kresbu ptáků slovy Satan a jeho
služebníci.)

• Jak by nám mohlo Spasitelovo učení o půdě podél cesty pomoci lépe porozumět
zásadě, že budeme-li zatvrzovat své srdce, pak neporozumíme slovu Božímu,
neobrátíme se ke Spasiteli a On nás neuzdraví?

Poukažte na kresbu skalnaté půdy na tabuli.

Požádejte několik studentů, aby se střídali při čtení Matouše 13:20–21 a Lukáše
8:13. Vyzvěte členy třídy, aby text sledovali a zaměřili se na Spasitelův výklad
skalnatých míst.

• Co představují rostliny, které rostly na skalnatých místech? (Označte kresbu
rostlin na skalnatých místech slovy Svědectví, které není zakořeněno do hloubky.)

• Co představuje sluneční žár? (Nad kresbu rostlin s mělkými kořeny napište:
Soužení, pronásledování a pokušení.)

Na tabuli vedle kresby skalnaté půdy napište tuto nedokončenou větu: Pokud se
nebudeme snažit prohlubovat své svědectví, …

• Jak byste na základě toho, čemu jste se naučili z Matouše 13:20–21 a Lukáše
8:13, dokončili tuto větu? (Poté, co studenti odpovědí, dokončete větu na tabuli
tak, aby vyjadřovala tuto zásadu: Pokud se nebudeme snažit prohlubovat své
svědectví, možná nebudeme mít sílu nezbytnou k tomu, abychom vytrvali
v soužení, pronásledování a pokušení.)

Poukažte na kresbu země s trním na tabuli. Vyzvěte studenty, aby si přečetli
Matouše 13:22 a zjistili, co trní představuje.

• Co trní představuje? (Označte kresbu trní slovy Světské starosti.)
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• Uveďte několik příkladů „pečování tohoto světa“. (Světskost, chamtivost nebo
rušivé vlivy časného charakteru, které nás odvádějí od Boha.)

• Jaké zásadě se můžeme z těchto veršů naučit o tom, co mohou světské starosti
udělat s naší vírou a svědectvím? (Poté, co studenti odpovědí, napište na tabuli
vedle kresby země s trním tuto zásadu: Světské starosti nás mohou
rozptylovat, odvádět naši pozornost od Pána a udusit naši víru a svědectví
o slově Božím.)

Poukažte na kresbu dobré půdy na tabuli. Požádejte některého studenta, aby přečetl
Matouše 13:23, a vysvětlete, že Překlad Josepha Smitha tohoto verše objasňuje, že
„rozumí“ je správněji přeloženo jako „rozumí a vytrvá“. (Viz poznámka pod čarou b
u Matouše 13:23 v anglickém vydání Bible SPD.) Vyzvěte členy třídy, aby text
sledovali a zaměřili se na to, co představuje dobrá půda.

Abyste studentům pomohli porozumět významu slova vytrvá v Překladu Josepha
Smitha, Matouš 13:21, poukažte na to, že rostliny v dobré půdě byly vystaveny
stejnému slunečnímu žáru (který představuje soužení, pronásledování a pokušení)
jako zvadlé rostliny ve skalnaté půdě.

• Jak byste shrnuli to, co představuje dobrá půda? (Označte kresbu dobré půdy
slovy Ten, kdo slyší slovo Boží, rozumí mu a vytrvá v soužení, pronásledování
a pokušení.)

• Co by mohl na základě toho, co jsme se dozvěděli v Matoušovi 13:15,
představovat užitek zmíněný ve verši 23? (Obrácení k Ježíši Kristu.)

• Jaké zásadě se můžeme naučit ze Spasitelova učení o dobré půdě? (Poté, co
studenti odpovědí, napište na tabuli vedle kresby dobré půdy tuto zásadu:
Budeme-li přijímat slovo Boží, budeme-li mu rozumět a vytrváme-li
v soužení, pronásledování a pokušení, staneme se obrácenými ke
Spasiteli.)

Abyste studentům pomohli lépe porozumět zásadám, které rozpoznali, požádejte
čtyři z nich, aby přečetli vždy jednu z následujících situací. Po přečtení každé
z těchto situací požádejte členy třídy, aby vysvětlili, kterou zásadu dokládá:

1. Mladý muž tráví většinu svého času studiem, aby mohl být přijat na prestižní
univerzitu. Když zrovna nestuduje, pracuje. Říká si, že nemá čas číst písma,
modlit se ani navštěvovat shromáždění.

2. Mladá žena chodívala ráda každou neděli na shromáždění. Ale když dospívala,
někteří její přátelé se jí začali posmívat kvůli jejím měřítkům. Začala porušovat
některá přikázání. Na shromážděních se již necítí příjemně a už je nechce
navštěvovat.

3. Mladý muž pravidelně navštěvuje shromáždění, ale zřídkakdy se zapojuje
a neotvírá srdce vlivu Ducha Svatého. Čte si informace dostupné na internetu,
které zpochybňují důležité církevní nauky, a klade si otázku, zda stále věří
v pravdivost evangelia.

4. Mladá žena navštěvuje shromáždění a potichu se modlí o to, aby byla vnímavá
vůči nabádáním Ducha Svatého. Když nabádání obdrží, jedná podle nich. Cítí
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se být Pánu nablízku a je vděčná za to, že získává inspiraci ohledně toho, jak
překonat pokušení.

Vysvětlete studentům, že srdce se podobně jako půda může změnit a zlepšit. Na
tabuli napište následující otázky, nebo je nakopírujte a pak rozdejte studentům.
Vyzvěte studenty, aby si tyto otázky přečetli a diskutovali o nich ve dvojicích:

Co by se dalo udělat pro to, aby se zmíněné druhy půdy změnily nebo udržely
v takovém stavu, aby byly příznivým místem pro pěstování zdravých rostlin
přinášejících plody?

Jak bychom mohli připodobnit zlepšení každého druhu půdy k tomu, co můžeme
udělat my, abychom byli vnímavější vůči slovu Božímu?

Poté, co studentům poskytnete dostatek času, několik z nich požádejte, aby se o své
odpovědi podělili s ostatními členy třídy.

• Jak vám snaha přijímat slovo Boží a porozumět mu pomáhá být hlouběji
obráceni ke Spasiteli?

Vyzývejte studenty, aby si odpovědi zapisovali
Když studenty vyzvete, aby na nějakou otázku odpověděli písemně ještě předtím, než se podělí
o své myšlenky se třídou, budou mít čas na to, aby zformulovali své postřehy a získali inspiraci od
Ducha Svatého. Studenti mohou být spíše nakloněni tomu, aby se o své myšlenky podělili, když si
je nejprve zapíší, a to, o co se podělí, bude mít často hlubší význam.

Vyzvěte studenty, aby se zamysleli nad tím, která půda nejlépe představuje nynější
stav jejich srdce. Vybídněte je, aby si stanovili cíl týkající se toho, co udělají, aby lépe
přijímali slovo Boží, porozuměli mu a vytrvali v soužení, pronásledování
a pokušení. Budete-li mít dostatek času, vyzvěte studenty, aby si své cíle napsali do
studijního deníku nebo zápisníku.
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LEKCE PRO DOMÁCÍ STUDIUM

Matouš 6:1–13:23 (3. blok)
Přípravné materiály pro učitele domácího studia
Shrnutí denních lekcí domácího studia
Následující shrnutí událostí, nauk a zásad, s nimiž se studenti seznámili při studiu Matouše 6:1–13:23 (3. blok), nemá
být součástí vaší lekce. Lekce, kterou učíte, se soustřeďuje pouze na některé z těchto nauk a zásad. Při zvažování
potřeb svých studentů se řiďte nabádáním Svatého Ducha.

1. den (Matouš 6–7)
Při dalším studiu Kázání na hoře se studenti naučili těmto pravdám: Budeme-li konat skutky oddanosti proto, abychom
potěšili Nebeského Otce, a ne proto, abychom upoutávali pozornost druhých, On nás odmění zjevně. Nemůžeme
sloužit Bohu i mamonu. Když budeme během svého pátrání po pravdě prosit, hledat a klepat, Nebeský Otec nám
odpoví a požehná nám osobním zjevením. Falešné proroky můžeme poznat podle jejich ovoce.

2. den (Matouš 8–10)
V této lekci se studenti dozvěděli, že Ježíš nás může uzdravit z našich slabostí a chorob a že povolává apoštoly
a předává jim svou pravomoc. Také se dozvěděli, že když budeme ve službě Pánu, On nám v případě potřeby poskytne
inspiraci ohledně toho, co máme říci, a jestliže ztratíme svůj život (obětujeme svůj čas) pro Ježíše Krista, nalezneme
v životě určitý smysl.

3. den (Matouš 11–12)
Studenti se dozvěděli, že když usilujeme o to, abychom se učili o Ježíši Kristu, a když o Něm svědčíme, může to posílit
naše vlastní svědectví, které o Něm máme, a pokud přijdeme k Ježíši Kristu, On ulehčí naše břemena a dá nám
odpočinutí. Kromě toho se dozvěděli o tom, jak mohou být plně oddanými Bohu a jak v životě mohou nahradit zlé vlivy
těmi dobrými.

4. den (Matouš 13:1–23)
Při studiu podobenství o rozsévači se studenti dozvěděli, že světské starosti nás mohou rozptylovat, odvádět naši
pozornost od Pána a udusit naši víru a svědectví o slově Božím. Abychom tomu zabránili a obrátili se ke Spasiteli,
musíme přijmout slovo Boží a snažit se prohlubovat své svědectví.

Úvod
Jak se píše v Matoušovi 7, Ježíš Kristus pokračoval ve svém Kázání na hoře tím, že
učil své apoštoly, aby soudili spravedlivě. Učil také tomu, jak získat osobní zjevení
a činit vůli Nebeského Otce.

Náměty pro výuku
Poznámka: Během lekce domácího studia pro 1. blok a lekce pro 3. den tohoto týdne
studenti studovali verše z mistrovství v písmu v Matoušovi 11:28–30. Zvažte
možnost strávit chvíli tím, že si tyto verše se studenty zopakujete.
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Matouš 7:1–5
Ježíš Kristus v rámci svého Kázání na hoře učí své učedníky o tom, jak soudit
spravedlivě
Před začátkem výuky napište na tabuli tuto otázku: Máme, nebo nemáme soudit
druhé? Na začátku hodiny požádejte studenty, aby na tuto otázku odpověděli.

Ukažte studentům obrázek „Kázání na hoře“. (Kniha obrázků z evangelia [2009],
č. 39; viz také LDS.org.) Vysvětlete, že Ježíš, zatímco pokračoval ve svém Kázání na
hoře, učil své učedníky o posuzování.

Požádejte některého studenta, aby přečetl Matouše 7:1. Vyzvěte členy třídy, aby text
sledovali a zjistili, čemu Spasitel učil o posuzování. Poukažte na to, že verš 1 je
často mylně chápán v tom smyslu, že nemáme nikdy soudit. Požádejte některého
studenta, aby přečetl Překlad Josepha Smitha, Matouš 7:1–2 [v Průvodci
k písmům]: „Nyní, toto jsou slova, kterým Ježíš učil učedníky své, jež mají říkati
lidem. Nesuďte nespravedlivě, abyste nebyli souzeni, ale suďte spravedlivý soud.“

• Čemu učil Spasitel o posuzování?

• Co podle vás znamená soudit spravedlivě?

Požádejte některého studenta, aby přečetl Matouše 7:2. Členy třídy vyzvěte, aby
text sledovali a zjistili, co se s námi stane na základě toho, jak soudíme druhé.
Požádejte je, aby se podělili o to, co zjistili. (Mohli byste vysvětlit, že slova „kterou
měrou měříte“ znamenají, jak srovnáváte a posuzujete.)

• Co se stane, pokud budeme druhé soudit spravedlivě? (Jakmile studenti
odpovědí, pomozte jim vyjádřit tuto zásadu: Budeme-li druhé soudit
spravedlivě, dostane se nám od Boha stejné míry milosti a spravedlivosti.)

Máte-li možnost, dejte každému studentovi kopii následujících slov z brožurky
Věrni víře. Některého z nich požádejte, aby je přečetl. Členy třídy vyzvěte, aby text
sledovali a zjistili, jaké soudy máme činit, a jaké činit nemáme, a jak můžeme soudit
spravedlivě.

„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. …

Posuzování představuje důležitý způsob využívání svobody jednání a je k němu
zapotřebí velké pečlivosti, obzvláště když posuzujete druhé lidi. Veškeré vaše soudy
musejí být vedeny podle spravedlivých měřítek. Pamatujte na to, že pouze Bůh,
který zná srdce každého jednotlivce, může činit konečné soudy jednotlivců. (Viz
Zjevení 20:12; 3. Nefi 27:14; NaS 137:9.) …

Nakolik je to možné, posuzujte spíše situace, v nichž se lidé nacházejí, a ne lidi
samotné. Kdykoli je to možné, vyhněte se posuzování druhých, dokud dostatečně
neznáte fakta. Vždy buďte vnímaví k Duchu Svatému, který může vést vaše
rozhodování.“ (Věrni víře – slovník evangelia [2004], 112–113.)

• Jaké soudy máme činit?

• Jak můžeme soudit spravedlivě?

• V jakých situacích člověk potřebuje učinit spravedlivý soud?
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Ukažte studentům drobnou třísku a dlouhý silný kus dřeva. Vysvětlete, že když
Spasitel učil své učedníky o posuzování, hovořil o drobné třísce dřeva jako o mrvě
a o velkém kusu dřeva jako o trámu. Požádejte některého studenta, aby přečetl
Matouše 7:3. Členy třídy vyzvěte, aby text sledovali a zjistili, čemu Spasitel učil
ohledně posuzování druhých.

• Co by mohly ve Spasitelově přirovnání představovat mrva a trám? (Představují
malé a velké chyby, slabosti či hříchy.)

• Jak byste Spasitelovo učení ve verši 3 vyjádřili vlastními slovy?

Vybídněte dva studenty, aby přišli dopředu. Jednomu z nich řekněte, aby si před
očima podržel trám. Druhého studenta se zeptejte:

• Chtěl bys, aby ti tvůj spolužák, který drží trám, odstranil třísku z oka? Proč ne?

Zeptejte se studenta s trámem:

• Co bys musel udělat, abys viděl natolik jasně, abys mohl odstranit třísku z oka
svého spolužáka?

Oba studenty vyzvěte, aby se posadili. Požádejte některého studenta, aby přečetl
Matouše 7:4–5. Členy třídy vyzvěte, aby text sledovali a zjistili, čí chyby by nám
měly podle Spasitelových slov dělat starosti.

• Mají se naše obavy a smysl pro nápravu zaměřovat na chyby druhých, nebo na
ty vlastní? Proč?

• Jaké zásadě se můžeme z těchto veršů naučit o tom, co nám může pomoci
vyhýbat se nespravedlivému posuzování druhých? (Studenti mohou použít
různá slova, ale v jejich odpovědích by měla zaznít tato zásada: Jestliže se
budeme zaměřovat na odstranění svých vlastních hříchů a slabostí, pak
budeme mít menší tendenci nespravedlivě soudit druhé. Napište tuto
zásadu na tabuli.)

• Jak nám tato zásada může pomoci, když si u někoho povšimneme určitého
nedostatku?

Mohli byste dát studentům malý kousek dřeva, aby jim tuto zásadu připomínal.
Vyzvěte je, aby se zamysleli nad hříchy a slabostmi, které by mohli ze svého života
odstranit. Povzbuďte je, aby požádali Pána o pomoc při odstraňování svých
vlastních nedostatků namísto toho, aby nespravedlivě posuzovali druhé.

Matouš 7:24–27
Spasitel slibuje spasení těm, kteří činí vůli Otce
Ukažte studentům kámen a misku s pískem. Zeptejte se jich, zda by si raději
postavili dům na skále, nebo na písku. Požádejte je, aby vysvětlili proč.

Požádejte některého studenta, aby přečetl Matouše 7:24–27. Členy třídy vyzvěte,
aby text sledovali a zjistili, co Ježíš přirovnal ke stavbě domu na skále a co ke stavbě
domu na písku.

• Jaké skutky by podle Spasitelových slov uvedených ve verši 24 mohly vést
k tomu, že bude člověk podobný moudrému muži, který stavěl na skále?
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• Jaké skutky by podle Spasitelových slov uvedených ve verši 26 mohly vést
k tomu, že bude člověk podobný pošetilému muži, který stavěl na písku?

• Co podle vás v těchto přirovnáních představují déšť, povodně a vítr (viz verš 27;
viz také Helaman 5:12)?

• Jakým zásadám ohledně toho, že máme jednat na základě Pánova učení, se
můžeme z těchto přirovnání naučit? (Studenti mohou použít různá slova, ale
v jejich odpovědích by měly zaznít tyto zásady: Jestliže budeme naslouchat
Pánovu učení a jednat podle něho, pak nás Pán posílí, abychom vytrvali
ve zkouškách. Jestliže budeme naslouchat Pánovu učení, ale nebudeme se
jím řídit, pak se nám nedostane podpory, kterou budeme v dobách
zkoušek potřebovat.)

Vyzvěte studenty, aby byli takovými, jako byl onen moudrý muž, a rozhodli se
jednat podle zásad, kterým Spasitel učil. Mohli byste jim dát čas na to, aby si
napsali, jak budou uplatňovat jednu nebo více zásad z této lekce nebo z toho, čemu
se naučili při studiu zbytku Spasitelova Kázání na hoře.

Příští blok (Matouš 13:24–17:27)
Řekněte studentům, že během následujícího týdne budou číst o ďábelském plánu,
který vedl ke smrti Jana Křtitele. Také se dozvědí odpovědi na tyto otázky: Proč
nechal Heródes Jana stít? Proč začal Petr poté, co úspěšně kráčel po vodě, tonout?
Vyzvěte studenty, aby se zamysleli nad tím, jaké to je, když zemře někdo z blízkých
přátel nebo členů rodiny. Vybídněte je, aby se během studia příštího bloku zaměřili
na to, jak Spasitel zareagoval na úmrtí blízkého člověka, a aby zjistili, co se stalo na
hoře Proměnění.

LEKCE PRO DOMÁCÍ  STUDIUM: 3 . BLOK
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LEKCE 16

Matouš 13:24–58
Úvod
Spasitel prostřednictvím podobenství učil o nebeském
království, o Znovuzřízení a o růstu své Církve v posledních

dnech, o shromažďování spravedlivých a o zničení zlovolných
při svém Druhém příchodu.

Náměty pro výuku
Matouš 13:24–30, 36–43
Spasitel učí podobenství o pšenici a koukolu a vysvětluje ho
Před začátkem hodiny napište na tabuli tyto otázky:

Byli jste někdy rozčarováni nebo znepokojeni kvůli tomu, že je na světě tolik zla?

Proč Pán zlo, které nás obklopuje, prostě neodstraní?

Proč bych se měl rozhodnout být spravedlivý, když se zdá, že někteří lidé z mého
okolí nezažívají žádné negativní následky svých nespravedlivých rozhodnutí?

Na začátku hodiny studenty vyzvěte, aby se zamysleli nad otázkami na tabuli,
a poté je požádejte, aby se o své myšlenky podělili s ostatními členy třídy. Vyzvěte
je, aby při studiu Matouše 13:24–30, 36–43 vyhledali pravdu, která jim pomůže
nalézt útěchu při jejich snaze vést spravedlivý život ve zlovolném světě.

Ukažte studentům doprovodný obrázek
pšenice a koukolu nebo ho nakreslete
na tabuli. Vysvětlete, že koukol je druh
jedovatého plevele. Když pšenice
a koukol raší ze země, vypadají téměř
stejně, ale když dozrají, lze je dobře
rozlišit.

Vysvětlete, že Spasitel učil podobenství
o pšenici a koukolu. Požádejte několik
studentů, aby se střídali při čtení
Matouše 13:24–30 a vysvětlete, že
Překlad Josepha Smitha mění část verše
30 tak, aby v něm stálo: Shromážděte nejprve pšenici do stodoly mé; a koukol je
svázán do snopů ke spálení. (Viz Překlad Josepha Smitha, Matouš 13:29
v poznámce pod čarou b u Matouše 13:30 v anglickém vydání Bible SPD.) Členy
třídy vyzvěte, aby text sledovali a zjistili, co se s pšenicí a koukolem stalo.
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Pomáhejte studentům porozumět obsahu veršů z písem
Pokládejte jim otázky, které jim pomohou rozebrat obsah veršů z písem a porozumět mu. Můžete
například klást otázky, které jim pomohou 1) prozkoumat dané verše z písem s přihlédnutím
k jiným pasážím nebo zásadám evangelia, 2) objasnit význam určitých slov nebo částí textu nebo
3) podrobně rozebrat dějovou linii, a lépe tak pochopit její význam. Když budou studenti
odpovídat na otázky, jako jsou tyto, budou připraveni rozpoznat nauky a zásady.

• Co se stalo s pšenicí a koukolem? (Byly zasety a ponechány, aby společně rostly.
Poté byla pšenice shromážděna do stodoly a koukol by svázán do snopů
a spálen.)

• Proč podle vás rozsévač dobrého semene svým služebníkům řekl, aby nechali
pšenici i koukol „spolu [růst] až do žně“? (Kdyby se ženci snažili vytrhat koukol
předtím, než pšenice a koukol dozrají, pravděpodobně by také zničili množství
pšenice.)

• Co bylo podle Překladu Josepha Smitha, Matouš 13:29 shromážděno jako první
– pšenice, nebo koukol?

Vysvětlete, že poté, co Spasitel uvedl podobenství o pšenici a koukolu, Ho učedníci
požádali, aby jim vysvětlil jeho význam. Požádejte několik studentů, aby se střídali
při čtení Matouše 13:36–43. Členy třídy vyzvěte, aby text sledovali a vyhledali
Spasitelovo vysvětlení tohoto podobenství.

• Kdo zasel dobré semeno? (Spasitel.)

• Kdo zasel koukol? (Ďábel.)

• Co pšenice a koukol představovaly? (Spravedlivé a zlovolné. Vysvětlete, že
zlovolní jsou ti, kteří se rozhodují nečinit pokání. [Viz Nauka a smlouvy 29:17.])

Vysvětlete, že Překlad Josepha Smitha objasňuje, že „žeň“ neboli „skonání světa“
zmíněné ve verši 39 označují zničení zlovolných při Spasitelově Druhém příchodu.
Překlad Josepha Smitha nám také pomáhá porozumět tomu, že Pán v posledních
dnech vyšle anděly a posly, aby pomohli oddělit spravedlivé od zlovolných. (Viz
Překlad Josepha Smitha, Matouš 13:39–44 [v Biblickém slovníku anglického vydání
Bible SPD].)

• Co se podle tohoto podobenství stane v posledních dnech se spravedlivými a se
zlovolnými? (Studenti mohou použít různá slova, ale ujistěte se, že v jejich
odpovědích zazní tato pravda: Pán v posledních dnech shromáždí
spravedlivé a poté při svém příchodu zničí zlovolné. Pomocí slov studentů
napište tuto pravdu na tabuli.)

• Jak nám tato pravda může přinášet útěchu, i když žijeme ve zlovolném světě?
(Pán nakonec odstraní zlovolnost ze země a věrné odmění.)

Vysvětlete studentům, že díky svobodě jednání svými rozhodnutími určujeme, zda
budeme shromážděni se spravedlivými, nebo zda budeme trpět se zlovolnými.

• Co musíme dělat, aby nás Pán shromáždil?

LEKCE 16
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Abyste studentům pomohli porozumět tomu, co musíme dělat, aby nás Pán
shromáždil, požádejte některého z nich, aby přečetl tato slova staršího Davida
A. Bednara z Kvora Dvanácti apoštolů:

„Pán shromažďuje svůj lid, když Ho tento lid přijímá a dodržuje Jeho
přikázání. …

Pán shromažďuje svůj lid, aby uctíval Boha, budoval Církev, získával ochranu
a přijímal rady a poučení. …

Prorok Joseph Smith prohlásil, že ve všech dobách bylo božským účelem
shromažďování stavět chrámy, aby Pánovy děti mohly obdržet ty nejvyšší obřady,

a tím získat věčný život. [Viz Učení presidentů Církve: Joseph Smith [2008], 412–413.]“ („The
Spirit and Purposes of Gathering“ [zasvěcující shromáždění Univerzity Brighama Younga-Idaho,
31. října 2006], byui.edu.)

• Co podle staršího Bednara musíme dělat, aby nás Pán shromáždil?

• Jaká požehnání v životě získáváte, když vás Pán shromažďuje?

Ukažte studentům obrázky „Misionáři –
starší“, „Misionáři – sestry“ a „Chrám
Salt Lake“. (Kniha obrázků
z evangelia [2009], č. 109, 110, 119; viz
také LDS.org.)

• Co můžeme dělat, abychom
Spasiteli pomáhali shromažďovat
děti Nebeského Otce?

• Jaká požehnání získáváte díky tomu,
že skrze misionářskou nebo
chrámovou práci pomáháte Pánu
shromažďovat spravedlivé?

Ujistěte studenty, že vzhledem k tomu,
že všichni děláme chyby, nás Spasitel
vyzývá k pokání, abychom mohli být
shromážděni se spravedlivými. Vyzvěte
je, aby přemítali o tom, co mohou dělat
pro to, aby sebe, svou rodinu a druhé
shromáždili ke Spasiteli a do Jeho
Církve. Vybídněte je, aby jednali na
základě jakýchkoli nabádání,
která obdrží.
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Matouš 13:31–35, 44–52
Ježíš používá podobenství k tomu, aby
učil o nebeském království
Ukažte studentům obrázky těchto
předmětů nebo je nakreslete na tabuli:
hořčičné zrno, kvas nebo droždí (nebo
chléb – vysvětlete, že kvas se používá
při pečení a do chlebového těsta se
přidává proto, aby mu před pečením
pomohl nakynout), perlu, malou truhlu
s pokladem a síť.

Vysvětlete, že Spasitel v několika různých podobenstvích přirovnal každý z těchto
předmětů k nebeskému království. Připomeňte studentům, že nebeské království
představuje Spasitelovu Církev a evangelium. Napište na tabuli tyto odkazy na
verše z písem: Matouš 13:31–32; Matouš 13:33; Matouš 13:44; Matouš 13:45–46;
Matouš 13:47–50. Rozdělte studenty do dvojic nebo skupinek a každé z nich
přidělte jeden z odkazů na verše z písem uvedených na tabuli. Každou dvojici nebo
skupinku vyzvěte, aby splnila následující úkoly (tento seznam byste jim mohli
poskytnout jako materiál na rozdání):

1. Společně si přečtěte zadané verše.

2. Diskutujte o tom, jaký předmět nebo jaké předměty Spasitel přirovnal ke své
Církvi a ke svému evangeliu.

3. Diskutujte o tom, jaké pravdě ohledně své Církve a svého evangelia podle vás
Spasitel v tomto podobenství učil. Zapište si tuto pravdu do studijního deníku
nebo zápisníku.

Po uplynutí dostatečné doby požádejte jednoho studenta, jemuž bylo přiděleno
podobenství o kvasu, a jednoho studenta, jemuž bylo přiděleno podobenství
o hořčičném zrnu, aby svá podobenství přečetli celé třídě.
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Požádejte několik studentů, aby ostatním přečetli pravdy, které si zapsali. (Studenti
mohou použít různá slova, ale ujistěte se, že v jejich odpovědích zazní pravda
podobná této: Znovuzřízená Církev Ježíše Krista poroste ze skrovných
začátků, až naplní celou zemi. Napište tuto pravdu na tabuli.)

Požádejte některého studenta, aby přečetl níže uvedená slova presidenta Josepha
F. Smitha, který učil, jak mohou být následovníci Ježíše Krista přirovnáni ke kvasu:

„I když by někdo mohl říci, a do jisté míry je to pravda, že je nás pouhá hrstka ve
srovnání s našimi bližními ve světě, můžeme být přirovnáni ke kvasu, o němž
mluvil Spasitel a který nakonec zkvasí celý svět.“ (Gospel Doctrine, 5th ed.
[1939], 74.)

• Co jako Svatí posledních dnů můžeme dělat, abychom Spasitelově Církvi
pomáhali růst?

Požádejte studenta, jemuž bylo přiděleno podobenství o pokladu na poli, studenta,
jemuž bylo přiděleno podobenství o drahocenné perle, a toho, jemuž bylo
přiděleno podobenství o síti, aby svá podobenství přečetli celé třídě. Požádejte
několik studentů, aby ostatním přečetli pravdy, které si zapsali. (Studenti mohou
použít různá slova, ale ujistěte se, že v jejich odpovědích zazní zásada podobná
této: Požehnání evangelia mají věčnou hodnotu, a proto stojí za jakoukoli
oběť. Pomocí slov studentů napište tuto pravdu na tabuli.)

Abyste studentům pomohli porozumět této zásadě, napište na tabuli tyto nadpisy:

Požehnání evangelia Oběti vedoucí k získání požehnání

Požádejte studenty, aby uvedli některá požehnání evangelia (například: znalosti
z písem, vedení od žijících proroků, spásné obřady a věčné manželství). Požádejte
je, aby u každého požehnání vysvětlili, jaké oběti bude možná nutné přinést, aby
toto požehnání získali. Jejich odpovědi pište na tabuli.

Požádejte studenty, aby si vybrali jedno z požehnání uvedených na tabuli
a vysvětlili, proč jeho získání stojí za jakoukoli oběť.

• Kdy jste vy nebo někdo, koho znáte, přinesli oběť, abyste získali nějaké
požehnání evangelia?

Napište na tabuli následující otázky a vyzvěte studenty, aby si na ně odpověděli ve
studijním deníku nebo zápisníku:

Jaké požehnání evangelia si přejete získat?
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Proč si toto požehnání přejete?

Jakou oběť bude možná nutné přinést, abyste toto požehnání získali?

Matouš 13:53–58
Ježíš učí v Nazarétu a Jeho vlastní lid ho odmítá
Shrňte Matouše 13:53–58 tím, že vysvětlíte, že lid v Nazarétu Spasitele a Jeho učení
odmítl. Pro jejich nevíru mezi nimi Spasitel nevykonal mnoho zázraků. (Viz také
Moroni 7:37.)
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LEKCE 17

Matouš 14
Úvod
Poté co se Ježíš dozvěděl o smrti Jana Křtitele, hledal samotu,
ale byl následován zástupem lidí. Měl s nimi soucit, uzdravil
jejich nemocné a více než pět tisíc jich zázračně nasytil. Té

noci Ježíš kráčel po Galilejském moři ke svým učedníkům,
kteří na něm zápolili s mocnou bouří.

Náměty pro výuku
Matouš 14:1–21
Ježíš vyhledává samotu a poté nasytí více než pět tisíc lidí
Vyzvěte studenty, aby si vzpomněli na nějaký okamžik, kdy pocítili hluboký
smutek. Vybídněte je, aby uvažovali o tom, co dělali, aby smutek dokázali snést
a překonat.

• Jak se lidé mohou snažit snášet a překonávat smutek?

Vyzvěte studenty, aby se při studiu Matouše 14 zaměřili na to, jak mohou snášet
a překonávat zármutek, zkoušky a pochybnosti.

Shrňte Matouše 14:1–11 tím, že vysvětlíte, že král Heródes dal na naléhání své nové
manželky (Herodiady) nespravedlivě uvěznit Jana Křtitele. Heródes dceři své
manželky (Salome), poté co před ním tančila, veřejně slíbil, že může mít vše, „zač
by ho jen požádala“ (Matouš 14:7). Dcera po poradě s matkou požádala o hlavu
Jana Křtitele, a v důsledku toho dal Heródes Jana stít.

Připomeňte studentům, že Jan Křtitel byl přítelem a příbuzným Ježíše Krista a byl
vyvolen Bohem, aby byl prorokem, který připraví cestu pro Mesiáše.

• Představte si, že jste blízkým přítelem Jana Křtitele. Jak byste reagovali na
zprávu o jeho nespravedlivé smrti?

Požádejte některého studenta, aby přečetl Matouše 14:12–13, a vyzvěte členy třídy,
aby zjistili, co Ježíš udělal, když se doslechl o Janově smrti.

• Co Ježíš udělal, když se doslechl o Janově smrti? (Mohli byste vysvětlit, že
„místo pusté soukromí“ označuje osamělé místo.)

• Co se stalo, když se Ježíš pokoušel vyhledat samotu?

• Jak byste se cítili, kdybyste byli smutní a přáli byste si být o samotě, ale druzí by
usilovali o vaši pozornost?

Požádejte některého studenta, aby přečetl Matouše 14:14. Členy třídy vyzvěte, aby
text sledovali a zjistili, jak Ježíš zareagoval, když uviděl zástup, který Ho následoval.
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Pokládejte studentům otázky, které jim pomohou rozpoznat nauky
a zásady
Když studenti porozumějí kontextu a obsahu veršů z písem, jsou lépe schopni rozpoznat nauky
a zásady, které tyto verše obsahují. Otázky, které vyžadují analýzu, mohou studentům pomoci
vytvářet závěry a formulovat nauky a zásady nacházející se v textu, který studují.

• Jaký příklad, který máme následovat, když zažíváme smutek, nám Spasitel dal?
(Studenti mohou použít různá slova, ale ujistěte se, že v jejich odpovědích zazní
tato pravda: Tím, že projevujeme soucit vůči druhým dokonce i tehdy,
když sami zažíváme smutek, následujeme příklad Ježíše Krista.)

• Proč může být obtížné projevovat vůči druhým soucit, když sami trpíme?

• Jak nám může projevování soucitu vůči druhým pomoci, když sami trpíme?

• Kdy jste vy nebo někdo, koho znáte, zažívali hluboký smutek, a přesto jste
projevili soucit vůči někomu druhému? Jak vám to, že jste sloužili někomu
druhému, pomohlo?

Požádejte několik studentů, aby se střídali při čtení Matouše 14:15–21. Vyzvěte
členy třídy, aby text sledovali a zjistili, jak Ježíš i nadále projevoval vůči zástupu
soucit. (Poznámka: Zázraku zaznamenanému v Matoušovi 14:15–21 se budeme
v rámci výuky podrobněji věnovat v lekci, která se zabývá Markem 6:35–44.)

• Jak Ježíš i nadále projevoval soucit lidem, kteří Ho následovali?

Matouš 14:22–36
Ježíš kráčí během bouře po moři
Abyste studentům pomohli zamyslet se nad okolnostmi, za jakých mohou při
následování Ježíše Krista pocítit pochybnosti a strach, požádejte dva z nich, aby
přečetli tyto situace:

1. Jedna mladá žena pociťuje bezmoc, když vidí, jak její matka trpí smrtelnou
nemocí. Začíná pochybovat o tom, zda Nebeský Otec o bolesti její rodiny ví.
Zoufale touží věřit v Boha, ale její pochybnosti ji začínají přemáhat.

2. Jeden mladý muž se nedávno stal členem Církve. Mnozí z jeho starých přátel
jeho rozhodnutí stát se členem Církve otevřeně kritizují. Začíná přemýšlet
o tom, zda by měl zůstat aktivním a věrným členem Církve.

• V jakých jiných situacích mohou lidé zažívat pochybnosti nebo strach, když se
snaží následovat Ježíše Krista?

Vyzvěte studenty, aby při studiu zbývající části Matouše 14 vyhledali pravdy, které
jim mohou pomoci obavy, pochybnosti a sklíčenost překonat.

Shrňte Matouše 14:22 tím, že vysvětlíte, že Spasitel dal svým učedníkům pokyn,
aby se na lodi přeplavili na druhou stranu Galilejského moře, zatímco On propustí
zástup. Požádejte některého studenta, aby přečetl Matouše 14:23. Členy třídy
vyzvěte, aby text sledovali a zjistili, kam šel Ježíš poté, co propustil zástup. Požádejte
je, aby se podělili o to, co našli.
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Požádejte některého studenta, aby přečetl Matouše 14:24–25, a členy třídy vyzvěte,
aby zjistili, co se stalo, když se učedníci plavili přes Galilejské moře.

• Co se stalo, když se učedníci plavili přes Galilejské moře?

• Co to znamená, že „byl vítr odporný“? (Verš 24.) (Vítr vál opačným směrem,
než kam mířili.)

Podle verše 23 byl večer, když Ježíš sám pobýval na hoře a učedníci se plavili přes
Galilejské moře. Vzdálenost, přes kterou se měli přeplavit, činila zhruba osm
kilometrů a za dobrého počasí ji měli být schopni přeplout za dvě až tři hodiny.

• Kdy Spasitel podle verše 25 přišel po vodě k učedníkům? (Čtvrté bdění se
odehrávalo mezi 3. a 6. hodinou ranní.)

• Jak dlouho přibližně učedníci nejspíš zápolili s větrem, aby moře přepluli?
(Pravděpodobně kolem 9 až 12 hodin.)

Vyzvěte studenty, aby si přečetli Marka 6:47–48 a zaměřili se na další podrobnosti,
které Marek o této události poskytl. Požádejte je, aby se podělili o to, co zjistili.

• Mohl Ježíš učedníky zbavit jejich těžkostí dříve? Co mohlo být účelem toho, že
učedníci byli ponecháni, aby po nějakou dobu čelili těžkostem, než byli
vysvobozeni?

• Jaké pravdě se z příběhu o tom, jak se učedníci snažili přeplavit přes moře,
můžeme naučit o vlastních těžkostech? (Studenti mohou použít různá slova, ale
měli by rozpoznat tuto pravdu: I když nás Bůh nemusí vždy ušetřit těžkostí,
ví, co prožíváme, a ve svém vlastním čase nám přijde na pomoc.)

• Co dobrého může přinést to, když nějakou dobu čelíme těžkostem, místo toho,
aby nás Pán z našich zkoušek okamžitě vysvobodil?

• Jak může vědomí toho, že Pán o našich těžkostech ví, posílit naši víru v Něho,
i když nás od těchto těžkostí okamžitě neosvobodí?

Pomáhejte studentům představovat si události v písmech
Studenti si díky této dovednosti v duchu představují, co se v písmech odehrává. Představování si
může studentům pomoci oživit vyprávění z písem a přiblížit ho skutečnosti.

Vyzvěte studenty, aby si představili, že jsou uprostřed noci na rybářské lodi, kde již
mnoho hodin zápolí se silným větrem a s vlnami, a vtom uvidí, jak k nim někdo
přichází po vodě.

• Co byste si v této situaci asi mohli pomyslet nebo co byste mohli pocítit?

Požádejte některého studenta, aby přečetl Matouše 14:26–27, a členy třídy vyzvěte,
aby se zaměřili na to, jak učedníci zareagovali, když uviděli Ježíše.

• Jak učedníci zareagovali, když uviděli Ježíše?

• Jak Ježíš zareagoval na jejich obavy?

Požádejte jiného studenta, aby přečetl Matouše 14:28, a členy třídy vyzvěte, aby
zjistili, co si Petr přál udělat, když uslyšel Pánův hlas.
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• Co si Petr přál udělat, když uslyšel Pánův hlas?

Ukažte členům třídy obrázek Ježíše a vyzvěte je, aby si sami sebe představili jako
Petra na lodi. Dva z nich požádejte, aby se vystřídali při čtení Matouše 14:29–30. Po
přečtení každého verše se studentů zeptejte, na co by asi mysleli nebo co by asi
pociťovali, kdyby byli Petrem.

• Proč začal Petr tonout?

• Co z toho, co nás v životě může přimět ke strachu a pochybnostem, by v tomto
příběhu mohly představovat vlny a vítr?

• Čemu se můžeme z Petrovy zkušenosti naučit o tom, jak se nenechat přemoci
obavami a pochybnostmi? (Studenti mohou použít různá slova, ale ujistěte se,
že rozumějí tomu, že máme-li zrak upřený na Ježíše Krista a uchováváme-li
si v Něho víru, obavy a pochybnosti nás nepřemohou.)

Požádejte některého studenta, aby přečetl následující slova presidenta Howarda
W. Huntera, a vyzvěte členy třídy, aby se zaměřili na to, co nám hrozí, když si
nedokážeme uchovat víru v Pána:

„Pevně věřím, že pokud bychom jako jednotlivci, jako rodiny, obce a národy
dokázali podobně jako Petr upřít svůj zrak na Ježíše, dokázali bychom i my
vítězně kráčet po ‚vzdouvajících se vlnách nevíry‘ a zůstat ‚nezastrašeni uprostřed
zvedajících se vichrů pochybností‘. Pokud však odvracíme zrak od toho, v Něhož
musíme věřit, a je velmi snadné se odvrátit a svět je k tomu tolik pokoušen,
pokud spíše hledíme na moc a zuřivost oněch strašlivých a ničivých živlů kolem

sebe než k tomu, který nám může pomoci a může nás zachránit, pak se nevyhnutelně potopíme
do moře konfliktů, bolesti a zoufalství.“ („Maják v přístavu pokoje“, Liahona, duben 2002, 24.)

• Jak podle vás můžeme „upřít svůj zrak“ na Ježíše Krista, jako to zpočátku
činil Petr?

• Kdy jste byli svědky toho, jak víra v Ježíše Krista někomu umožnila
nepodlehnout obavám či pochybnostem?

Vydejte svědectví o tom, že když „[upřeme] svůj zrak“ na Ježíše Krista a uchováme
si v Něho víru, nalezneme naději a odvahu čelit svým těžkostem. Vyzvěte studenty,
aby se zamysleli nad změnami, které mohou ve svém životě učinit, aby se ve větší
míře zaměřovali na Ježíše Krista a uchovávali si v Něho víru, a aby si dali za cíl tyto
změny provést.

Vysvětlete, že podobně jako Petrovi se někdy i nám nemusí podařit uchovat si víru
v Ježíše Krista a můžeme podlehnout strachu, pochybnostem a sklíčenosti.
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Ukažte studentům obrázek Ježíše
Krista, jak kráčí po vodě. (Viz Kniha
obrázků z evangelia [2009], č. 43; viz také
LDS.org.) Některého z nich požádejte,
aby přečetl Matouše 14:30–32.

• Co podle verše 30 Petr udělal, když
si uvědomil, že tone?

• Čemu se z tohoto příběhu můžeme
naučit o tom, co Pán udělá, když
v době, kdy naše víra ochabuje,
vyhledáme Jeho pomoc? (Studenti mohou použít různá slova, ale v jejich
odpovědích by měla zaznít tato zásada: Vyhledáme-li v době, kdy naše víra
ochabuje, Boží pomoc, Bůh nás může z našich obav a pochybností
pozvednout.)

• Jak nás Bůh pozvedá z našich obav a pochybností?

Požádejte některého studenta, aby přečetl Matouše 14:33, a členy třídy vyzvěte, aby
zjistili, jak učedníci v lodi zareagovali poté, co do ní Ježíš a Petr nastoupili.

Shrňte Matouše 14:33–36 tím, že vysvětlíte, že po této události Ježíš a Jeho učedníci
pokračovali v cestě a přistáli na vzdáleném břehu Galilejského moře. Když se lidé
dozvěděli o Ježíšově příjezdu, přivedli k Němu ty, kteří trpěli nemocemi. Mnohé
uzdravilo už jen to, že se dotkli lemu Jeho oděvu.

Na závěr studenty vyzvěte, aby uplatňovali to, čemu se v této lekci naučili,
prostřednictvím toho, že budou jednat podle veškerých nabádání, která obdrží.
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LEKCE 18

Matouš 15
Úvod
Ježíš za pobytu v Galileji vysvětlil, proč Jeho učedníci
nedodržují tradici, podle které se mají před jídlem obřadně
očistit. Poté se vypravil k pobřeží Středozemního moře, kde

uzdravil dceru pohanské ženy. Posléze se vrátil do Galileje,
kde uzdravil mnoho lidí a zázračně nasytil více než čtyři
tisíce lidí.

Náměty pro výuku
Matouš 15:1–20
Zákoníci a farizeové se ptají, proč si Ježíšovi učedníci neomývají před jídlem ruce
Požádejte tři studenty, aby přečetli níže uvedené situace. Členy třídy vyzvěte, aby se
zaměřili na to, co mají tyto situace společného.

1. Jednu mladou ženu její přátelé povzbuzují, aby si na sebe do tanečních vzala
nevhodné šaty. Mladá žena ví, že tyto šaty nesplňují Pánova měřítka cudnosti,
přestože v její kultuře je nošení podobných šatů všeobecně přijímáno.

2. Jeden mladý muž pochází z rodiny Svatých posledních dnů, která má moc ráda
sportovní utkání. Když se v televizi vysílá přenos populárních sportovních
utkání, rodina pravidelně vypouští rodinnou modlitbu, studium písem, rodinný
domácí večer a nedělní církevní shromáždění, aby je sledovala.

3. Jeden mladý pár se připravuje na manželství. Žijí na místě, kde je pěstování
předmanželských sexuálních vztahů obecně přijímáno. Jistí lidé tomuto páru
řekli, že jsou staromódní a zvláštní, protože se sexuálními důvěrnostmi čekají,
dokud nebudou oddáni.

• Co mají tyto situace společného? (Každá situace představuje konflikt mezi
poslušností Božích přikázání a jednáním v souladu s tradicemi či zvyky.)

Vysvětlete, že tradice či zvyky zahrnují přesvědčení a praktiky dané kultury,
společnosti, rodiny nebo skupiny přátel.

Požádejte studenty, aby jmenovali jednu nebo více tradic či zvyků, které by jim
mohly bránit v poslušnosti Božích přikázání. Vyzvěte je, aby v Matoušovi 15
vyhledali pravdy, které jim mohou pomoci, když se musí rozhodovat mezi
poslušností Božích přikázání a jednáním v souladu s tradicemi a zvyky.

Požádejte některého studenta, aby přečetl Matouše 15:1–2. Členy třídy vyzvěte, aby
text sledovali a vyhledali tradici, na kterou se zákoníci a farizeové Ježíše ptali.

• Kterou tradici Ježíšovi učedníci nedodržovali?

Vysvětlete, že omývání rukou, o kterém mluvili zákoníci a farizeové, se týká
obřadného omytí za účelem rituálního očištění, a nikoli mytí kvůli hygieně.

Požádejte některého studenta, aby přečetl Matouše 15:3, a členy třídy vyzvěte, aby
zjistili, jak Ježíš na otázku zákoníků a farizeů odpověděl.
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• Čeho se podle Spasitelových slov zákoníci a farizeové dopouštěli tím, že jednali
v souladu se svými tradicemi?

Shrňte Matouše 15:4–6 tím, že vysvětlíte, že Ježíš uvedl příklad toho, jak zákoníci
a farizeové přestupovali Boží přikázání tím, že jednali v souladu se svými tradicemi.
Učili, že lidé budou osvobozeni (viz verš 6 [v anglickém vydání Bible SPD]) od
svého závazku pečovat o stárnoucí rodiče, když prohlásí, že jejich peníze jsou
vyhrazeny jako dar Bohu neboli korban. (Viz Marek 7:10–12.) Ježíš však učil, že
tímto jednáním porušují přikázání ctít svého otce a matku.

Požádejte některého studenta, aby přečetl Matouše 15:7–9, a členy třídy vyzvěte,
aby zjistili, k jakému jednání zákoníci a farizeové přivedli lid tím, že své tradice
používali jako záminku pro nedodržování Božích přikázání.

• K jakému jednání přivedli lid zákoníci a farizeové?

• Jaké zásadě ohledně toho, co musíme dělat, pokud si přejeme přilnout těsněji
k Bohu, se můžeme z těchto veršů naučit? (Studenti mohou použít různá slova,
ale měli by rozpoznat zásadu podobnou této: Přejeme-li si přilnout těsněji
k Bohu, musíme dát Jeho přikázáním přednost před jakýmikoli tradicemi
a zvyky, které možná máme.)

Požádejte studenty, aby znovu přečetli situace z úvodu lekce. Po přečtení každé
z nich se zeptejte:

• Co by mohl jednotlivec nebo jednotlivci v této situaci udělat, aby dodrželi Boží
přikázání?

• Jak by mu nebo jim toto jednání pomohlo přilnout těsněji k Bohu?

Poté, co jednotlivé situace prodiskutujete, se členů třídy zeptejte:

• Kdy jste se rozhodli dodržet Boží přikázání místo toho, abyste jednali v souladu
s běžně přijímanou tradicí nebo zvykem? Jak vám to pomohlo přilnout těsněji
k Nebeskému Otci? (Mohli byste se podělit i o vlastní zkušenost.)

Vyzvěte studenty, aby se zamysleli nad tradicemi a zvyky, které předtím
vyjmenovali. Povzbuďte je, aby se rozhodli dodržovat Boží přikázání, aby tak mohli
těsněji přilnout k Bohu, místo toho, aby se řídili těmito tradicemi či zvyky.

Připomeňte studentům, že zákoníci a farizeové se domnívali, že pokud člověk jí
neomytýma rukama, poskvrní se nebo se stane duchovně nečistým. Některého
studenta požádejte, aby přečetl Matouše 15:10–11, a členy třídy vyzvěte, aby zjistili,
co nás podle Spasitelových slov opravdu poskvrňuje.

• Co nás podle Spasitelových slov poskvrňuje?

Poukažte na to, že Spasitel řekl: „Což z úst pochází, … poškvrňuje člověka.“ (Verš
11.) Poté, co svým učedníkům řekl, aby si ohledně farizeů, které Jeho slova urazila,
nedělali starosti (viz Matouš 15:12–16), ještě vysvětlil, co nás opravdu poskvrňuje.

Požádejte několik studentů, aby se střídali při čtení Matouše 15:17–20. Členy třídy
vyzvěte, aby text sledovali a zjistili, co měl Spasitel na mysli, když řekl: „Což z úst
pochází, … poškvrňuje člověka.“ (Verš 11.)

• Co měl Spasitel na mysli, když řekl: „Což z úst pochází, … poškvrňuje
člověka“?
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Poukažte na to, že srdce často v písmech představuje naše myšlenky a tužby. Na
tabuli napište tuto větu: Jestliže se rozhodneme zabývat zlými myšlenkami
a tužbami, pak …

• Jak byste tuto zásadu doplnili na základě Spasitelova učení zaznamenaného ve
verších 19–20? (K doplnění této zásady použijte slova studentů tak, aby
vyjadřovala tuto pravdu: Jestliže se rozhodneme zabývat zlými či
nevhodnými myšlenkami a tužbami, pak nás tyto naše myšlenky a tužby
poskvrní.)

• Jak se můžeme stát poskvrněnými nebo duchovně nečistými, když se
rozhodneme zabývat zlými či nevhodnými nebo nevhodnými myšlenkami
a tužbami?

• Jak slova, která vycházejí z našich úst, odrážejí, právě tak, jako naše skutky,
myšlenky a tužby našeho srdce?

O této zásadě byste mohli vydat svědectví a studenty vyzvat, aby se rozhodli
uchovat si čisté myšlenky i tužby.

Matouš 15:21–28
Spasitel uzdravuje dceru pohanské ženy
Požádejte studenty, aby přistoupili k tabuli a napsali na ni jednu nebo více ze svých
spravedlivých tužeb.

Vyzvěte je, aby v Matoušovi 15 vyhledali zásady, které jim mohou pomoci
porozumět tomu, co musí udělat, aby se jejich spravedlivé tužby naplnily.

Vybídněte studenty, aby si nalistovali biblickou mapu č. 11 „Svatá země v době
novozákonní“ [Průvodce k písmům, Biblické mapy a fotografie]. Vyzvěte je, aby na
mapě našli města Týrus a Sidon. Vysvětlete, že zatímco Ježíš cestoval z Galileje
k pobřeží Týru a Sidonu, potkal kananejskou ženu. Jako mnoho dalších lidí z této
oblasti byla i tato žena pohanka – což znamená, že nebyla Židovka. Ježíš a Jeho
učedníci v té době hlásali evangelium pouze Židům, pohanům zatím nikoli. (Viz
Matouš 10:5–6.) Pohanům se dveře k získání poselství o spasení měly otevřít
později. (Viz Skutkové 10.)

Požádejte studenty, aby se ve dvojicích střídali při čtení Matouše 15:21–27. Vyzvěte
je, aby vyhledali odpovědi na následující otázky (tyto otázky byste mohli napsat na
tabuli):

• Jakou spravedlivou tužbu měla tato kananejská žena?

• Jak tato žena svými skutky a slovy projevila svou víru v Ježíše Krista?

Požádejte studenty, aby se o své odpovědi podělili.

• Jak tato žena dále projevila víru v Ježíše Krista svou reakcí na toto přirovnání?

Požádejte některého studenta, aby přečetl Matouše 15:28, a členy třídy vyzvěte, aby
text sledovali a zjistili, co Spasitel pro tuto ženu udělal.

• Co Spasitel pro tuto ženu udělal? Proč?

• Jaké zásadě ohledně toho, co se může stát, když projevujeme víru v Ježíše
Krista, se z tohoto příběhu můžeme naučit? (Studenti mohou použít různá
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slova, ale měli by rozpoznat zásadu podobnou této: Projevujeme-li víru
v Ježíše Krista, můžeme v souladu se svými spravedlivými tužbami
obdržet požehnání.)

• Co dalšího kromě toho, že budeme Pána s vírou prosit, aby nám v souladu
s našimi spravedlivými tužbami požehnal, můžeme dělat, abychom projevovali
víru v Ježíše Krista?

Pokládejte studentům otázky, které jim pomohou porozumět naukám
a zásadám
Poté co studenti rozpoznají určité nauky a zásady, musí jim předtím, než je budou schopni
smysluplně uplatnit, nejprve porozumět. Abyste jim pomohli dané nauce nebo zásadě porozumět,
pokládejte jim otázky, které povedou k jasnějšímu pochopení významu této nauky nebo zásady
a které je povzbudí k tomu, aby o ní přemýšleli v novodobém kontextu, nebo jimiž je vyzvete, aby
objasnili, jak této nauce nebo zásadě rozumějí.

Abyste studentům pomohli lépe porozumět tomu, co mohou dělat, aby projevovali
víru v Ježíše Krista, požádejte některého z nich, aby přečetl tato slova staršího
Dallina H. Oakse z Kvora Dvanácti apoštolů:

„Když máme víru v Pána Ježíše Krista, musíme Mu důvěřovat. Musíme Mu
důvěřovat natolik, abychom byli ochotni přijmout Jeho vůli s vědomím, že On ví,
co je pro nás nejlepší. …

Víra, jakkoli je silná, nemůže způsobit to, co je v rozporu s vůlí Toho, čí tato moc
je. … Nemůžeme 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, 99, 100.)

• Jak nám může vysvětlení staršího Oakse ohledně toho, co to znamená
projevovat víru v Ježíše Krista, pomoci, když nám Pán nepožehná v souladu
s našimi spravedlivými tužbami okamžitě?

Vyzvěte studenty, aby si prošli seznam spravedlivých tužeb uvedených na tabuli
a vysvětlili, co mohou dělat, aby projevovali víru v Ježíše Krista, zatímco budou
usilovat o to, aby se tyto tužby naplnily.

• Kdy se vám (nebo někomu, koho znáte) splnily vaše spravedlivé tužby (podle
Pánovy vůle a načasování), zatímco jste projevovali víru v Ježíše Krista?

Vyzvěte studenty, aby si do studijního deníku nebo zápisníku napsali, co budou
dělat, aby projevovali víru v Ježíše Krista, zatímco budou usilovat o to, aby se jim od
Něho dostalo naplnění jejich spravedlivých tužeb. Povzbuďte je, aby jednali podle
toho, co si napsali.
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Matouš 15:29–39
Ježíš sytí více než čtyři tisíce svých následovníků sedmi bochníky chleba
a několika rybami
Shrňte Matouše 15:29–39 tím, že vysvětlíte, že Ježíš se vrátil do Galileje. Zatímco
byl v Galileji, shromáždilo se kolem Něho více než čtyři tisíce lidí, kteří s sebou
přivedli ty, kteří trpěli různými tělesnými neduhy a postiženími. Spasitel je uzdravil
a poté, co s Ním lidé strávili tři dny, vykonal další zázrak – všechny je nasytil
pouhými sedmi bochníky chleba a několika rybkami. (Poznámka: Zázrak nasycení
čtyř tisíců se bude podrobněji probírat v lekci pojednávající o Markovi 8.)

Na závěr byste mohli vydat svědectví o pravdách a zásadách, které studenti
v Matoušovi 15 rozpoznali.
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LEKCE 19

Matouš 16
Úvod
Ježíš Kristus pokáral farizee a saducee, kteří požadovali
znamení o Jeho božskosti. Petr dosvědčil, že Ježíš je Kristus,

a byly mu přislíbeny klíče království. Ježíš učil své učedníky,
aby na sebe vzali svůj kříž a následovali Ho.

Náměty pro výuku
Matouš 16:1–12
Farizeové a saduceové požadují od Spasitele znamení
Před začátkem hodiny napište na tabuli toto:

prostřednictvím zjevení anděla

prostřednictvím Ducha Svatého

prostřednictvím toho, že uvěříme slovům přítele nebo člena rodiny

prostřednictvím toho, že se staneme svědkem zázraku

Na začátku hodiny studenty vyzvěte, aby si z možností na tabuli vybrali tu, která
nejlépe vystihuje, jak by si přáli obdržet svědectví o evangeliu. Několik z nich
požádejte, aby řekli, kterou možnost si vybrali, a aby vysvětlili proč.

Vyzvěte studenty, aby se při studiu Matouše 16 zaměřili na pravdy týkající se toho,
jak nám Pán pomáhá získat svědectví o evangeliu a posilovat ho.

Požádejte některého studenta, aby přečetl Matouše 16:1. Ostatní vybídněte, aby text
sledovali a zjistili, co farizeové a saduceové po Ježíši chtěli.

• Co farizeové a saduceové po Ježíši chtěli?

• Co podle vás znamená, že farizeové a saduceové Ježíše „pokouše[li]“, když Ho
požádali o znamení? (Jedním významem slovesa pokoušet je zkoušet neboli
prověřovat.)

Požádejte několik studentů, aby se střídali při čtení Matouše 16:2–4. Členy třídy
vyzvěte, aby text sledovali a zjistili, jak Pán farizeům a saduceům odpověděl.

• Jaké znamení Pán řekl, že jim poskytne?

Vysvětlete, že Ježíš mluvil o starozákonním proroku Jonášovi, kterého spolkla veliká
ryba. (Viz Jonáš 1:17.) Jonášovo „pohřbení“ v útrobách ryby a jeho následné vyjití
z ní po třech dnech symbolizovalo smrt Ježíše Krista, Jeho pohřbení a Vzkříšení
z hrobu třetího dne.

• Co Spasitel udělal poté, kdy farizee a saducee pokáral?

• Čemu se z této zkušenosti můžeme naučit o hledání duchovní pravdy
nesprávným způsobem? (Studenti mohou použít různá slova, ale ujistěte se, že
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v jejich odpovědích zazní tato pravda: Duchovní pravdu neobdržíme skrze
hledání znamení.)

Shrňte Matouše 16:5–12 tím, že vysvětlíte, že Spasitel své učedníky varoval před
falešnými naukami farizeů a saduceů. (Poznámka: Tato událost se bude podrobněji
probírat v lekci pojednávající o Markovi 8.)

Matouš 16:13–20
Petr svědčí o Ježíši Kristu a jsou mu přislíbeny klíče království
Vysvětlete, že Spasitel poté, co pokáral farizee a saducee za hledání znamení, učil
své učedníky tomu, jak získat svědectví o pravdě. Požádejte některého studenta,
aby přečetl Matouše 16:13–14. Členy třídy vyzvěte, aby text sledovali a zjistili, jakou
otázku Ježíš učedníkům položil a jak na ni učedníci odpověděli.

• Jakou otázku Spasitel učedníkům položil? Jak na ni odpověděli? (Možná bude
nutné vysvětlit, že Eliáš a Jeremiáš jsou starozákonní proroci.)

• Co nám jejich odpověď může napovědět o tom, jak dobře lidé v této době
Ježíšova působení rozuměli tomu, kdo Ježíš je?

Požádejte některého studenta, aby přečetl Matouše 16:15–17. Členy třídy vyzvěte,
aby text sledovali a zaměřili se na Spasitelovu druhou otázku.

Matouš 16:15–19 jsou verše z mistrovství v písmu. Studium veršů z mistrovství
v písmu pomůže studentům prohloubit jejich chápání základních nauk a připravit se na

to, aby jim dokázali učit druhé. Mohli byste studentům navrhnout, aby si verše z mistrovství
v písmu nějak výrazně označili, aby je mohli snadno najít. Podívejte se na námět pro výuku, který
je uveden na konci lekce, abyste studentům pomohli si tyto verše osvojit.

• Jak zněla druhá otázka, kterou jim Spasitel položil? Jak Petr odpověděl?

• Jak podle verše 17 Petr poznal, že Ježíš Kristus je Syn Boží? (Poukažte na to, že
Nebeský Otec mu tuto pravdu zjevil prostřednictvím Ducha Svatého.)

• Jaké pravdě se z těchto veršů můžeme naučit ohledně toho, jak můžeme získat
svědectví o Ježíši Kristu? (Odpovědi studentů by měly odrážet tuto pravdu:
Svědectví o Ježíši Kristu získáváme prostřednictvím zjevení od Ducha
Svatého.)

• Proč je podle vás důležité, abychom svědectví získali spíše prostřednictvím
zjevení od Ducha Svatého než nějak jinak?

Abyste studentům pomohli lépe porozumět roli Ducha Svatého v tom, jak nám
pomáhá získat svědectví o Spasiteli, požádejte některého z nich, aby přečetl tato
slova presidenta Josepha Fieldinga Smitha:
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„Duch Boží, který promlouvá k duchu člověka, má moc sdělit pravdu s větším
účinkem a porozuměním, než ji lze sdělit osobním kontaktem dokonce
i s nebeskými bytostmi. Prostřednictvím Ducha Svatého je pravda vetkána do
žilek a šlach těla tak, že ji nelze zapomenout.“ (Učení presidentů Církve: Joseph
Fielding Smith [2013], 180.)

• Jak se můžeme připravovat na získání zjevení prostřednictvím Ducha Svatého?

• Jak jste došli k poznání, že Ježíš Kristus je Syn Boží a váš Spasitel? Co jste
udělali v rámci přípravy na to, abyste toto svědectví od Ducha Svatého získali?

Vyzvěte studenty, aby přemítali o svém svědectví o Spasiteli. Vybídněte je, aby si do
studijního deníku nebo zápisníku napsali, jak mohou své svědectví posilovat nebo
co budou možná muset udělat, aby svědectví prostřednictvím Ducha Svatého
získali.

Požádejte dva studenty, aby přišli dopředu a sehráli scénku. Jednoho z nich pověřte
tím, aby představoval sám sebe, a druhého tím, aby představoval přítele, který není
členem Církve. Studentovi, který představuje přítele-nečlena, dejte lístek
s následujícími dvěma otázkami. Požádejte ho, aby otázky jednu po druhé přečetl,
a toho druhého požádejte, aby na ně odpověděl. (Členy třídy byste mohli
povzbudit, aby navrhli odpovědi, jež by student, který odpovídá, mohl uvést.)

1. Slyšel jsem, že vaše církev tvrdí, že je jedinou pravou církví Ježíše Krista. Ty
tomu věříš?

2. Moje církev také věří v Ježíše Krista, tak proč je podle tebe vaše církev tou
jedinou pravou církví?

Poděkujte studentům za spolupráci a vybídněte je, aby se vrátili na svá místa.

Vyzvěte studenty, aby se při dalším studiu Matouše 16 zaměřili na pravdy, které
nám mohou pomoci pochopit a vysvětlit druhým to, co charakterizuje Církev Ježíše
Krista Svatých posledních dnů jako Pánovu Církev zde na zemi.
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Cesarea Filipova

Připomeňte studentům, že když Ježíš
položil svým učedníkům zmíněné
otázky ohledně své totožnosti, byli
právě v oblasti, která se nazývá Cesarea
Filipova. (Viz Matouš 16:13.) Je-li to
možné, ukažte jim fotografii Cesaree
Filipovy. (Viz Biblické mapy a fotografie,
č. 26, „Cesarea Filipova“ [v Průvodci
k písmům].) Vyzvěte studenty, aby
zjistili, co je na této fotografii za řekou
a stromy. Vysvětlete, že veliká skalní
formace v Cesarei Filipově mohla
Spasiteli poskytnout výmluvné
prostředí pro Jeho další diskusi
s učedníky.

Požádejte některého studenta, aby
přečetl Matouše 16:18–20. Vyzvěte
členy třídy, aby text sledovali a zjistili,
jak Spasitel použil představu skály
k tomu, aby popsal základ své Církve.

• Co měl podle vás Spasitel na mysli, když řekl, že svou Církev postaví „na téť
skále“? (Verš 18.)

Abyste studentům pomohli těmto slovům porozumět, požádejte některého z nich,
aby přečetl tato slova Proroka Josepha Smitha:

„Ježíš ve svém učení praví: ,Na téť skále vzdělám církev svou…‘ [Matouš 16:18.]
Co je to za skálu? Zjevení.“ (Učení presidentů Církve: Joseph Smith [2008], 193.)

„Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů byla založena na základě přímého zjevení, tak jako
byla vždy, v souladu s písmy (Amos 3:7 a Skutkové 1:2), pravá Církev Boží zakládána.“ (Učení:
Joseph Smith, 193.)

• Jak byste shrnuli Spasitelovo učení o Jeho Církvi zaznamenané ve verši 18?
(V odpovědích studentů by měla zaznít zásada podobná této: Církev Ježíše
Krista je postavena na zjevení od Boha. Napište tuto pravdu na tabuli.)

• Jak může poznání, že Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů je postavena
na zjevení od Boha, posilovat vaše svědectví o evangeliu?

• Co Spasitel podle verše 19 slíbil, že Petrovi dá?
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• Jaké nauce se můžeme naučit z toho, co Spasitel Petrovi slíbil? (Ujistěte se, že
v odpovědích studentů zazní tato pravda: Ježíš Kristus svěřuje klíče svého
království svým vyvoleným prorokům a apoštolům.)

• Co jsou to klíče království? (Moc, oprávnění a pravomoc vést, která je nutná
k předsedání království Božímu na zemi neboli Církvi Ježíše Krista.)

Abyste studentům pomohli porozumět tomu, co jsou to klíče kněžství, požádejte
některého z nich, aby přečetl tato slova staršího Dallina H. Oakse z Kvora Dvanácti
apoštolů:

„‚Klíče kněžství jsou pravomoc, kterou Bůh předává [nositelům] kněžství, aby
vedli, spravovali a řídili používání Jeho kněžství na zemi.‘ [Příručka 2: Správa
Církve (překlad vybraných kapitol, 2010), 2.1.1.] Každý skutek či obřad vykonaný
v Církvi se děje skrze přímé nebo nepřímé oprávnění toho, kdo drží klíče potřebné
pro onu úlohu.“ („Klíče a pravomoc kněžství“, Liahona, květen 2014, 49.)

• Co mělo být Petrovi podle Ježíšových slov umožněno dělat díky klíčům, které
měl obdržet?

Vysvětlete, že ke klíčům, které Spasitel Petrovi slíbil, patřily i klíče pečeticí moci.
Tato moc umožňuje, aby obřady provedené prostřednictvím pravomoci církevních
vedoucích byly platné v nebi. Používá se také ke spojení rodiny na věčnost.
V dnešní době drží pečeticí moc První předsednictvo a Kvorum Dvanácti apoštolů.

• Jak byste shrnuli to, proč Pán dává klíče kněžství svým prorokům a apoštolům?
(V odpovědích studentů by měla zaznít pravda podobná této: Klíče kněžství
jsou nutné pro spravování Pánovy Církve na zemi.)

Požádejte některého studenta, aby přečetl otázky z hrané scénky. Členy třídy
vybídněte, aby vysvětlili, jak by na tyto otázky odpověděli pomocí pravd, které
rozpoznali v Matoušovi 16:18–19. Také byste je mohli požádat, aby se podělili o své
svědectví o těchto pravdách.

Zvažte možnost ukázat studentům fotografii současného Prvního předsednictva
a Kvora Dvanácti apoštolů (viz LDS.org [například Meet Today’s Prophets and
Apostles] a konferenční vydání Ensignu nebo Liahony) a vydat svědectví o tom, že
tytéž klíče, které v dávné době obdržel Petr a ostatní apoštolové, drží a používají
Pánovi žijící proroci a apoštolové i dnes.

Matouš 16:21–28
Ježíš učí, co to znamená následovat Ho
Shrňte Matouše 16:21–28 tím, že vysvětlíte, že Ježíš mluvil o své smírné oběti. Také
své učedníky učil tomu, že musí být ochotni zapřít přirozeného člověka (viz Mosiáš
3:19), být poslušní a přinášet oběti, aby Ho s radostí následovali.

Mistrovství v písmu – Matouš 16:15–19
Povzbuďte studenty, aby se s rodinou podělili o to, čemu se z Matouše 16 naučili.
Zvažte možnost vybrat část Matouše 16:15–19, kterou se celá třída v nadcházejících
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dnech naučí zpaměti. Náměty pro učení se veršům nazpaměť najdete v dodatku
této příručky.
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LEKCE 20

Matouš 17
Úvod
Ježíš Kristus, Mojžíš a Eliáš předali klíče kněžství Petrovi,
Jakubovi a Janovi na hoře Proměnění. Ježíš poté, co sestoupil

z hory, vyhnal z jistého chlapce ďábla. V Kafarnaum Ježíš
zázračně opatřil peníze na daň za sebe a za Petra.

Náměty pro výuku
Matouš 17:1–13
Mojžíš a Eliáš se zjevují Petrovi, Jakubovi a Janovi
Ukažte členům třídy svůj řidičský průkaz nebo požádejte některého studenta, který
má řidičský průkaz, aby jim ho ukázal.

• K jaké činnosti vlastnictví řidičského průkazu člověka opravňuje?

Ukažte studentům obrázek klíčů od auta.

• Proč je důležité, abychom kromě řidičského průkazu měli přístup také ke
klíčům od auta?

• Jak můžeme to, že k řízení auta potřebujeme řidičský průkaz a klíče, přirovnat
k pravomoci a ke klíčům kněžství, které jsou nutné pro vedení Božího díla?
(Stejně jako jsou ti, kteří mají řidičský průkaz, oprávněni řídit auto, jsou mnozí
muži nositeli pravomoci kněžství. Ale podobně jako klíče od auta umožňují
řidiči, aby řídil jen určité auto, opravňují klíče kněžství jednotlivce k tomu, aby
spravoval a vedl Boží dílo pouze v určité sféře. President Církve drží a používá
klíče kněžství k tomu, aby předsedal veškerému dílu Páně na zemi a vedl ho.)

Připomeňte studentům, že v Matoušovi 16:19 se píše o Pánově slibu, že dá Petrovi
klíče království neboli pravomoc vést Boží dílo na zemi. Petr a všichni ostatní
apoštolové již v té době obdrželi kněžskou pravomoc, ale neobdrželi zatím klíče
království.

Vyzvěte studenty, aby se při dnešním studiu písem zaměřili na to, jak Petr obdržel
klíče království a jak byly tytéž klíče později předány Josephu Smithovi a dalším
v dnešní době.

Požádejte některého studenta, aby přečetl Matouše 17:1–2. Členy třídy vyzvěte, aby
text sledovali a zjistili, kam vzal Spasitel Petra, Jakuba a Jana, aby je připravil na
přijetí klíčů kněžství. Mohli byste poukázat na to, že Spasitel si možná Petra, Jakuba
a Jana vybral, aby šli s Ním, protože měli po Spasitelově Vzkříšení
a Nanebevstoupení sloužit jako První předsednictvo Církve. (Viz Joseph Fielding
Smith, Doctrines of Salvation, comp. Bruce R. McConkie, 3 vols. [1954–1956], 3:152.)

• Kam vzal Ježíš Petra, Jakuba a Jana?

• Co se se Spasitelem na hoře stalo?

• Co to znamená být proměněn?
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Pomozte studentům porozumět tomu, že proměnění je „stav osob, jejichž zjev
a podstata jsou dočasně změněny – to znamená, že jsou pozvednuty na vyšší
duchovní úroveň – takže mohou snésti přítomnost a slávu nebeských bytostí“.
(Průvodce k písmům, „Proměnění“, scriptures.lds.org.) Petr, Jakub a Jan byli v dané
době také proměněni. (Viz Nauka a smlouvy 67:11–12.)

Napište na tabuli tento nadpis: Osoby, které byly přítomny na hoře Proměnění. Pod
nadpis napište Ježíš Kristus, Petr, Jakub a Jan.

Požádejte některého studenta, aby přečetl Matouše 17:3, a členy třídy vyzvěte, aby
zjistili, kdo se Ježíšovi a apoštolům na hoře zjevil.

• Kdo se jim na hoře zjevil? (Vysvětlete, že Eliáš byl starozákonní prorok.)

K seznamu jmen na tabuli připište Mojžíš a Eliáš.

Abyste studentům pomohli porozumět tomu, proč se Mojžíš a Eliáš zjevili na hoře,
požádejte některého z nich, aby přečetl tato slova Proroka Josepha Smitha:

„Spasitel, Mojžíš a Elias [Eliáš] předali klíče [kněžství] Petrovi, Jakubovi a Janovi
na hoře, když před Ním byli proměněni.“ (Učení presidentů Církve: Joseph Smith
[2008], 104.)

• Proč se podle Josepha Smitha Eliáš a Mojžíš zjevili na hoře? (Aby Petrovi,
Jakubovi a Janovi předali klíče kněžství. Mohli byste také vysvětlit, že Mojžíš
a Eliáš se 3. dubna 1836 zjevili v chrámu Kirtland, aby znovuzřídili klíče kněžství
– Mojžíš znovuzřídil klíče shromažďování Izraele [viz NaS 110:11] a Eliáš
znovuzřídil klíče spojené s pečeticí mocí [viz NaS 110:13–16]. Zjevení
v Kirtlandu nám poskytují vzor pro porozumění tomu, co se odehrálo na hoře
Proměnění.)

Vysvětlete, že překlad Bible od Josepha Smitha objasňuje, že Jan Křtitel – kterého
dal Heródes zabít – se také zjevil na hoře. (Viz Překlad Josepha Smitha, Marek 9:3
[v Průvodci k písmům]; viz také Průvodce k písmům, „Elias“.) Do seznamu na
tabuli připište jméno Jan Křtitel.

Požádejte několik studentů, aby se střídali při čtení Matouše 17:4–9. Vyzvěte členy
třídy, aby text sledovali a zjistili, kdo ještě byl na hoře Proměnění přítomen.

• Kdo ještě byl na hoře Proměnění přítomen? (Do seznamu na tabuli připište Bůh
Otec.)

Stručně studentům připomeňte, že dispensace evangelia je časové období, ve
kterém Nebeský Otec uděluje lidem na zemi prostřednictvím svých oprávněných
služebníků kněžskou pravomoc, obřady a poznání plánu spasení. Požádejte
některého z nich, aby přišel k tabuli a vedle jména každé osoby, která se v naší
dispensaci zjevila Proroku Josephu Smithovi, nakreslil hvězdičku. (Student by měl
nakreslit hvězdičku vedle každého jména na tabuli.)
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Josephu Smithovi se zjevuje Nebeský Otec
a Ježíš Kristus

Jan Křtitel znovuzřizuje Aronovo kněžství

Vyzvěte členy třídy, aby vysvětlili, kdy
se každá z těchto návštěv odehrála
a jaký byl její účel. (Zatímco budou
studenti hovořit, mohli byste jim ukázat
tyto obrázky: „První vidění“; „Jan
Křtitel předává Aronovo kněžství“,
„Znovuzřízení Melchisedechova
kněžství“ a „Eliáš se ukazuje v chrámu
Kirtland“. [Kniha obrázků z evangelia
(2009), č. 90, 93, 94 a 95; viz také
LDS.org.])

• Jaké pravdě se z této události
můžeme naučit ohledně předávání
klíčů kněžství v každé dispensaci?
(Studenti mohou použít různá slova,
ale pomozte jim rozpoznat tuto
pravdu: Bůh v každé dispensaci
předává klíče kněžství svým
vyvoleným služebníkům, aby
mohli řídit Jeho dílo na zemi.)

• Proč je důležité vědět, že tentýž vzor
předávání klíčů kněžství, který se
odehrál v době Ježíše Krista, se
opakoval v dnešní době u Proroka
Josepha Smitha?

• Jsou současní proroci a apoštolové
nositeli týchž klíčů, které obdržel
Joseph Smith? (Ano.) Jak tyto klíče
obdrželi? (Klíče byly předávány od
Josepha Smitha přes Brighama
Younga a následující proroky.)

Zvažte možnost požádat studenty, aby
se podělili o své pocity ohledně kněžské
pravomoci a požehnání, které pramení
z toho, že jsou nám v naší dispensaci
předávány klíče tak, jako tomu bylo za
působení Ježíše Krista ve smrtelnosti.
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Petr, Jakub a Jan znovuzřizují
Melchisedechovo kněžství

Eliáš znovuzřizuje pečeticí klíče v chrámu
Kirtland

Matouš 17:14–23
Ježíš z chlapce vymítá ďábla
Shrňte Matouše 17:14–23 tím, že
vysvětlíte, že jeden otec přivedl svého
syna ke Spasiteli, aby ho uzdravil. Ježíš
poté, co dítě uzdravil, učil své učedníky
tomu, že některá požehnání mohou být
získána pouze prostřednictvím modlitby
a půstu. Prorokoval také o své smrti
a Vzkříšení. (Poznámka: Tyto události
budou podrobněji rozebrány v námětu
pro výuku, který se týká Marka
9:14–29.)

Matouš 17:24–27
Ježíš zázračně opatří peníze na daň za
sebe a za Petra
Vyzvěte studenty, aby při studiu
Matouše 17:24–27 vyhledali pravdu,
která nám může pomoci porozumět
tomu, jak náš příklad ovlivňuje druhé.

Abyste studentům pomohli porozumět
kontextu těchto veršů, vysvětlete, že
podle Mojžíšova zákona museli všichni
muži v Izraeli starší dvaceti let platit
roční chrámovou daň, která se nazývala
plat. (Viz Exodus 30:13–16.) Tyto peníze
se používaly na pokrytí nákladů
souvisejících s provozem chrámu.
Někteří kněží a rabíni mezi lidem byli
vládnoucí radou od placení této daně
osvobozeni.

Požádejte některého studenta, aby
přečetl Matouše 17:24–26. Členy třídy
vyzvěte, aby text sledovali a vyhledali
otázky, které výběrčí daní a Ježíš položili
Petrovi.

• Jakou otázku položili Petrovi výběrčí daní? Jak Petr odpověděl?

• Jakou otázku položil Petrovi Ježíš? Jak Petr odpověděl?

Vysvětlete, že slovo cizích v těchto verších označuje v království každého, kdo není
jedním z králových dětí. Cizí lidé musí platit daně, zatímco královy děti jsou od
daně osvobozeny. Ježíš učil Petra tomu, že On tuto daň platit nemusí a že by se
mohl rozhodnout tak neučinit, protože je Syn Boží, a chrám je domem Jeho Otce.
(Viz Matouš 17:25–26; Jan 2:16.) Výběrčí daní však očekávali, že Ježíš daň zaplatí,
protože nechápali, kým je.
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Vyzvěte studenty, aby si přečetli Matouše 17:27 a zjistili, co měl Petr podle
Ježíšových pokynů dále udělat.

• Co měl Petr podle Spasitelových pokynů udělat?

• Proč Ježíš řekl, že daň zaplatí?

Napište na tabuli slovo pohoršit a vysvětlete, že v tomto kontextu se slova „abychom
jich nepohoršili“ pravděpodobně vztahují k tomu, že Spasitel nechtěl udělat nic, co
by mohlo způsobit, že druzí duchovně klopýtnou. (Kdyby daň nezaplatil, někteří
Židé by na Něho a na Jeho následovníky mohli pohlížet s nelibostí a mohli by se
stát méně vnímavými vůči poselství evangelia.)

• Jaké zásadě se můžeme naučit ze Spasitelova příkladu? (Studenti mohou použít
různá slova, ale v jejich odpovědích by měla zaznít tato zásada: Spasitelovým
příkladem se můžeme řídit tím, že se budeme vyhýbat jednání, které by
mohlo způsobit, že druzí duchovně klopýtnou. Napište tuto zásadu na
tabuli.)

• V jakých dalších situacích nás tato zásada může vést k tomu, abychom učinili
správné rozhodnutí?

• Jaká požehnání získáváte díky tomu, že se snažíte řídit Spasitelovým příkladem
a vyhýbat se jednání, které by mohlo způsobit, že druzí duchovně klopýtnou?

Pokládejte otázky, které vyvolávají pocity a svědectví
Poté, co studenti porozumějí nějaké nauce nebo zásadě, jíž se učí v písmech, jim pokládejte
otázky, které jim pomohou zamyslet se nad minulými duchovními zážitky, které s touto naukou
nebo zásadou souvisejí. Tyto otázky mohou studentům pomoci, aby v životě hlouběji pocítili
pravdivost a důležitost této pravdy evangelia. Tyto pocity v nich často probudí silnější touhu
dodržovat danou zásadu evangelia věrněji.

Na závěr lekce studenty vyzvěte, aby si do studijního deníku nebo zápisníku
napsali, co budou dělat pro to, aby v životě lépe dodržovali zásadu, kterou
uvedli výše.

Procvičení mistrovství v písmu
Pokud studenti dokáží snadno najít pasáže z mistrovství v písmu, budou schopni
s větší sebedůvěrou studovat evangelium, uplatňovat v životě jeho zásady a učit
z písem.

Na mnoha místech této příručky jsou uvedeny činnosti na procvičení mistrovství
v písmu, které představují různé metody, jež mají studentům pomoci si verše
z mistrovství v písmu pravidelně procházet. Další činnosti na procvičení najdete
v dodatku této příručky.

Kvízy mohou studentům pomoci si zapamatovat a zjistit, čemu se naučili. Vyzvěte
je, aby si přečetli tři pasáže z mistrovství v písmu, se kterými se již v této příručce
seznámili. Mohli byste zahrnout také několik nových pasáží. (Mohli byste jim
navrhnout, aby si tyto pasáže v písmech označili.) Poté, co si studenti dané verše
přečtou, je vyzkoušejte tím, že z dané pasáže uvedete některé klíčové slovo, nebo
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tím, že jim přečtete několik slov ze záložky pro seminář. Pak je požádejte, aby si
správnou pasáž našli v písmech.
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LEKCE PRO DOMÁCÍ STUDIUM

Matouš 13:24–17:27
(4. blok)

Přípravné materiály pro učitele domácího studia
Shrnutí denních lekcí domácího studia
Následující shrnutí událostí, nauk a zásad, s nimiž se studenti seznámili při studiu Matouše 13:24–17:27 (4. blok),
nemá být součástí vaší lekce. Lekce, kterou učíte, se soustřeďuje pouze na některé z těchto nauk a zásad. Při zvažování
potřeb svých studentů se řiďte nabádáním Svatého Ducha.

1. den (Matouš 13:24–58)
Studenti se z podobenství o pšenici a koukolu dozvěděli, že Pán v posledních dnech shromáždí spravedlivé a poté při
svém Druhém příchodu zničí zlovolné. V dalších podobenstvích se dozvěděli o tom, že znovuzřízená Církev Ježíše Krista
naplní celou zemi, a o věčných požehnáních, jichž se dostává těm, kteří přinášejí oběti, aby obdrželi evangelium
Ježíše Krista.

2. den (Matouš 14)
Z Matouše 14 studenti vyrozuměli, že tím, že projevujeme soucit vůči druhým dokonce i tehdy, když sami zažíváme
smutek, následujeme příklad Ježíše Krista. Také se dozvěděli, že vyhledáme-li v době, kdy naše víra ochabuje, Boží
pomoc, Bůh nás může z našich obav a pochybností pozvednout.

3. den (Matouš 15)
Studenti se ze Spasitelových pokynů zákoníkům a farizeům dozvěděli, že přejeme-li si přilnout těsněji k Bohu, musíme
dát Jeho přikázáním přednost před jakýmikoli tradicemi a zvyky, které možná máme. Také se dozvěděli, že jestliže se
rozhodneme zabývat zlými či nevhodnými myšlenkami a tužbami, pak nás tyto naše myšlenky a tužby poskvrní, a že
projevujeme-li víru v Ježíše Krista, můžeme v souladu se svými spravedlivými tužbami obdržet požehnání.

4. den (Matouš 16–17)
Během studia Matouše 16–17 se studenti dozvěděli, že Církev Ježíše Krista je postavena na zjevení od Boha. Také se
dozvěděli o klíčích kněžství, které byly předány v dávné i v dnešní době, jež umožňují Pánovým služebníkům spravovat
Jeho Církev na zemi.

Úvod
Ježíš Kristus pokáral farizee a saducee, kteří požadovali znamení o Jeho božskosti.
Petr dosvědčil, že Ježíš je Kristus, a byly mu přislíbeny klíče nebeského království.
Níže uvedené náměty pro výuku mohou studentům pomoci porozumět tomu, jak
mohou posílit své svědectví.

Náměty pro výuku
Matouš 16:1–12
Farizeové a saduceové požadují od Spasitele znamení
Před začátkem hodiny napište na tabuli toto:
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prostřednictvím zjevení anděla

prostřednictvím Ducha Svatého

prostřednictvím toho, že uvěříme slovům přítele nebo člena rodiny

prostřednictvím toho, že se staneme svědkem zázraku

Na začátku hodiny studenty vyzvěte, aby si z možností na tabuli vybrali tu, která
nejlépe vystihuje, jak by si přáli obdržet svědectví o evangeliu. Několik z nich
požádejte, aby řekli, kterou možnost si vybrali, a aby vysvětlili proč.

Vyzvěte studenty, aby se při studiu Matouše 16 zaměřili na pravdy týkající se toho,
jak nám Pán pomáhá získat svědectví o evangeliu a posilovat ho.

Požádejte některého studenta, aby přečetl Matouše 16:1. Ostatní vybídněte, aby text
sledovali a zjistili, co farizeové a saduceové po Ježíši chtěli.

• Co farizeové a saduceové po Ježíši chtěli?

Požádejte několik studentů, aby se střídali při čtení Matouše 16:2–4. Členy třídy
vyzvěte, aby text sledovali a zjistili, jak Pán farizeům a saduceům odpověděl.

• Jaké znamení Pán řekl, že jim poskytne?

Vysvětlete, že Ježíš mluvil o starozákonním proroku Jonášovi, kterého spolkla veliká
ryba. (Viz Jonáš 1:17.) Jonášovo „pohřbení“ v útrobách ryby a jeho následné vyjití
z ní po třech dnech symbolizovalo smrt Ježíše Krista, Jeho pohřbení a Vzkříšení
z hrobu třetího dne.

Starší Bruce R. McConkie z Kvora Dvanácti apoštolů podal ke znamení proroka
Jonáše toto vysvětlení: „Jonášovo pohřbení v ,rybě veliké‘ a následné vyjití z ní (viz
Jonáš 1:15–17; 2) symbolizuje smrt, pohřbení a Vzkříšení Krista.“ (Mormon Doctrine,
2nd ed. [1966], 711–712.)

• Co Spasitel udělal poté, co farizee a saducee pokáral?

• Čemu se z této zkušenosti můžeme naučit o hledání duchovní pravdy
nesprávným způsobem? (Studenti mohou použít různá slova, ale ujistěte se, že
v jejich odpovědích zazní tato pravda: Duchovní pravdu neobdržíme skrze
hledání znamení.)

Shrňte Matouše 16:5–12 tím, že vysvětlíte, že Spasitel své učedníky varoval před
falešnými naukami farizeů a saduceů.

Matouš 16:13–20
Petr svědčí o Ježíši Kristu a jsou mu přislíbeny klíče království
Vysvětlete, že Ježíš poté, co pokáral farizee a saducee za hledání znamení, učil své
učedníky tomu, jak získat svědectví o pravdě. Požádejte některého studenta, aby
přečetl Matouše 16:13–14. Členy třídy vyzvěte, aby text sledovali a zjistili, jakou
otázku Ježíš učedníkům položil a jak na ni učedníci odpověděli.
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• Jakou otázku Spasitel učedníkům položil? Jak na ni odpověděli? (Možná bude
nutné vysvětlit, že Eliáš a Jeremiáš jsou starozákonní proroci.)

• Co nám jejich odpověď může napovědět o tom, jak dobře lidé v této době
Ježíšova působení rozuměli tomu, kdo Ježíš je?

Poznámka: Studenti v lekci pro 4. den studovali verše z mistrovství v písmu
v Matoušovi 16:15–19. Zvažte možnost strávit několik minut tím, že si tyto verše
s nimi zopakujete.

Požádejte některého studenta, aby přečetl Matouše 16:15–17. Členy třídy vyzvěte,
aby text sledovali a zaměřili se na Spasitelovu druhou otázku.

• Jak zněla druhá otázka, kterou jim Spasitel položil? Jak Petr odpověděl?

• Jak podle verše 17 Petr poznal, že Ježíš je Syn Boží? (Poukažte na to, že Nebeský
Otec mu tuto pravdu zjevil prostřednictvím Ducha Svatého.)

• Jaké pravdě se z těchto veršů můžeme naučit ohledně toho, jak můžeme získat
svědectví o Ježíši Kristu? (Studenti mohou použít různá slova, ale v jejich
odpovědích by měla zaznít tato pravda: Svědectví o Ježíši Kristu získáváme
prostřednictvím zjevení od Ducha Svatého.)

• Proč je podle vás důležité, abychom svědectví získali spíše prostřednictvím
zjevení od Ducha Svatého než nějak jinak?

Abyste studentům pomohli lépe porozumět roli Ducha Svatého v tom, jak nám
pomáhá získat svědectví o Spasiteli, požádejte některého z nich, aby přečetl tato
slova presidenta Josepha Fieldinga Smitha:

„Duch Boží, který promlouvá k duchu člověka, má moc sdělit pravdu s větším
účinkem a porozuměním, než ji lze sdělit osobním kontaktem dokonce
i s nebeskými bytostmi. Prostřednictvím Ducha Svatého je pravda vetkána do
žilek a šlach těla tak, že ji nelze zapomenout.“ (Učení presidentů Církve: Joseph
Fielding Smith [2013], 180.)

• Jak se můžeme připravovat na získání zjevení prostřednictvím Ducha Svatého?

• Jak jste došli k poznání, že Ježíš Kristus je Syn Boží a váš Spasitel? Co jste
udělali v rámci přípravy na to, abyste toto svědectví od Ducha Svatého získali?

Vyzvěte studenty, aby přemítali o tom, jak mohou své svědectví posilovat nebo co
budou možná muset udělat, aby svědectví prostřednictvím Ducha Svatého získali.
Povzbuďte je, aby jednali na základě veškerých nabádání, která obdrží.

Příští blok (Matouš 18:1–22:26)
Vyzvěte studenty, aby přemýšleli o situaci, kdy pro ně bylo obtížné odpustit
druhému člověku. Vybídněte je, aby se zamysleli nad těmito otázkami: Proč jste se
cítili ospravedlněni, když jste tomuto člověku neodpustili? Proč máme druhým
odpouštět jejich prohřešky, třebaže se cítíme ospravedlněni, když jim neodpustíme?
Vyzvěte studenty, aby při dalším studiu v následujícím týdnu na tyto otázky
vyhledali odpovědi.
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LEKCE 21

Matouš 18
Úvod
Ježíš Kristus učil své učedníky zásadám, které jim pomohou
vést Církev po Jeho nanebevstoupení. V odpověď na Petrovu

otázku ohledně odpuštění Pán uvedl podobenství
o nemilosrdném služebníkovi.

Náměty pro výuku
Matouš 18:1–20
Ježíš Kristus učí své učedníky zásadám, které jim pomohou vést Církev
Na tabuli napište tato provinění: někdo vám lhal; někdo vám něco ukradl; zradil vás
kamarád. Vyzvěte studenty, aby každé provinění ohodnotili známkou 1 až 10,
přičemž 1 znamená, že provinění je velmi snadné odpustit, a 10, že je to velmi
obtížné. Požádejte několik studentů, kteří budou ochotni podělit se o to, jak
ohodnotili jednotlivá provinění, aby tak učinili.

Vybídněte studenty, aby přemítali o tom, proč máme odpouštět druhým i tehdy,
když je to pro nás obtížné.

Vyzvěte studenty, aby se při studiu Matouše 18 zaměřili na pravdy, které jim mohou
pomoci porozumět tomu, proč máme odpouštět druhým lidem.

Shrňte Matouše 18:1–14 tím, že vysvětlíte, že Ježíš svým učedníkům přikázal, aby se
pokořili a stali se jako malé děti. Také vysvětlil, že ti, kteří „pohoršují“ malé děti,
svádí je na scestí nebo jsou příčinou toho, že klopýtají ve víře, budou podrobeni
spravedlnosti Boží. (Viz verše 6–7.) Spasitel poté udělil svým učedníkům radu, aby
ze svého života odstranili vše, co by je mohlo pohoršovat nebo co by mohlo
zapříčinit, že klopýtnou. (Viz verš 9.) (Poznámka: Spasitelovým učením, které je
obsaženo v Matoušovi 18:1–14, se budou podrobněji zabývat lekce vycházející
z Marka 9 a Lukáše 15.)

Vysvětlete, že poté, co Spasitel udělil svým učedníkům radu, aby ze svého života
odstranili vše, co by mohlo zapříčinit, že klopýtnou, řekl, co má člověk dělat, když
se proti němu někdo proviní neboli když proti němu zhřeší. Také apoštoly učil
zásadám církevního disciplinárního řízení.

Požádejte některého studenta, aby přečetl Matouše 18:15, a členy třídy vyzvěte, aby
zjistili, co Ježíš řekl svým učedníkům, aby udělali, když se proti nim někdo proviní.

• Čemu se můžeme z tohoto verše naučit o tom, co máme dělat, když se proti
nám někdo proviní?

Shrňte Matouše 18:16–17 tím, že vysvětlíte, že Spasitel řekl svým apoštolům, že
pokud člověk odmítne uznat své špatné skutky a vyznat se ze svých hříchů a dva
nebo více svědků bude proti němu svědčit, bude odříznut od Církve. Také byste
mohli vysvětlit, že ti, kteří v dnešní době předsedají církevnímu disciplinárnímu
řízení, kde jsou tato rozhodnutí činěna, vždy usilují o poznání Pánovy vůle ohledně
toho, zda má být daný člen odříznut od Církve neboli zda z ní má být vyloučen.
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Požádejte některého studenta, aby přečetl Matouše 18:18–20. Vyzvěte studenty, aby
text sledovali a zjistili, jakou pravomoc apoštolové obdrželi.

• Jaká pravomoc byla apoštolům dána? (Vysvětlete, že Spasitel dal apoštolům
klíče kněžství, skrze něž získali pravomoc vykonávat pod vedením Petra pečeticí
obřady a činit závazná rozhodnutí ohledně Církve, včetně toho, zda hříšník
může zůstat jejím členem. [Viz Matouš 16:19.])

• Co Pán slíbil svým apoštolům ve verších 19–20? (Mohli byste studentům
navrhnout, aby si tento slib uvedený ve verši 20 označili.)

Matouš 18:21–35
Pán uvádí podobenství o nemilosrdném služebníkovi
Požádejte některého studenta, aby přečetl následující příběh, který vyprávěl
president Thomas S. Monson, o rodině, jíž zemřelo dvouměsíční dítě:

„Otec byl truhlář, a tak vyrobil nádhernou malou rakev pro tělíčko svého
drahocenného dítěte. Den pohřbu byl ponurý, a odrážel tak zármutek, který
pociťovali nad ztrátou dítěte. Když rodina s otcem, který nesl rakev, přišla ke
kapli, sešli se tam s malou skupinou svých přátel. Dveře do kaple však byly
zamčeny. Zaneprázdněný biskup na pohřeb zapomněl. Pokusy zastihnout ho byly
marné. Otec nevěděl, co si počít, a tak vzal rakev a s rodinou se vydal v lijáku

domů.“ („Skryté klíny“, Liahona, červenec 2002, 20.)

• Kdybyste byli členem oné rodiny, jak byste se asi cítili, kdyby se biskup
nedostavil na pohřeb?

• Proč by mohlo být obtížné onomu biskupovi odpustit?

Vysvětlete, že poté, co Spasitel poučil apoštoly, Mu Petr položil otázku ohledně
odpuštění. Požádejte některého studenta, aby přečetl Matouše 18:21, a členy třídy
vyzvěte, aby vyhledali Petrovu otázku.

• Na co se Petr Spasitele zeptal?

Vysvětlete, že někteří náboženští vůdci, kteří žili v Petrově době, učili, že jednotlivec
nemusí odpustit druhému člověku více než třikrát. Tím, že se Petr tázal Pána, zda
má člověku odpustit sedmkrát, se mohl domnívat, že projevuje štědrost. (Viz Bruce
R. McConkie, The Mortal Messiah, 4 vols. [1979–1981], 3:91.) Vyzvěte studenty, aby
si přečetli Matouše18:22 a zjistili, jak Spasitel Petrovi odpověděl.

• Kolikrát máme podle Spasitelových slov odpustit těm, kteří nám ubližují nebo
proti nám hřeší? (Vysvětlete, že slova „sedmdesátikrát sedmkrát“ vyjadřují, že si
nemáme stanovovat hranici toho, kolikrát druhým odpustíme.)

• Jaké pravdě ohledně odpouštění druhým se můžeme od Spasitele naučit?
(Studenti mohou použít různá slova, ale ujistěte se, že v jejich odpovědích zazní
tato pravda: Pán nám přikazuje, abychom odpustili těm, kteří nám ubližují
nebo proti nám hřeší.)

• Co znamená odpustit druhým? (Vysvětlete, že odpustit druhým znamená
jednat s člověkem, který nám ublížil nebo nás ranil, s láskou a nemít vůči němu
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žádné zlé pocity. [Viz Průvodce k písmům, „Odpustiti“, scriptures.lds.org; NaS
64:9–11.] Odpuštění neznamená, že nadále budeme druhým dovolovat, aby
nám ubližovali, nebo že ten, kdo nám ublížil, se nemá právně nebo jinak
zodpovídat ze svých skutků.)

Vysvětlete, že Spasitel poté, co zodpověděl Petrovu otázku, učil své učedníky
podobenství, které nám může pomoci porozumět tomu, proč máme druhým
odpouštět.

Seskupte studenty do dvojic a každou dvojici vyzvěte, aby si společně přečetla
Matouše 18:23–35 a zjistila, proč máme odpouštět druhým lidem. Po uplynutí
přiměřené doby studenty požádejte, aby se podělili o to, co zjistili.

Místo čtení Matouše 18:23–35 zvažte možnost pustit video „Forgive Every
One Their Trespasses: The Parable of the Unmerciful Servant“

[„Odpouštějte jeden každý provinění jejich: podobenství o nemilosrdném
služebníkovi“] [6:06]. Vyzvěte studenty, aby se při sledování tohoto videa zaměřili
na to, proč máme odpouštět druhým. Po zhlédnutí videa je požádejte, aby se
podělili o to, co zjistili. Toto video je k dispozici na stránkách LDS.org.

Abyste studentům pomohli prohloubit porozumění tomuto podobenství, napište na
tabuli tato slova:

Král Služebník Spoluslužebník

• Kolik peněz dlužil služebník králi? (Pod nadpis Služebník napište dlužil králi
10 000 talentů.)

Vysvětlete, že v Ježíšově době „10 000 talentů bylo rovno 100 000 000 denárů
[římská měna]. Typická denní mzda obyčejného dělníka činila jeden denár.“ (Jay
A. Parry a Donald W. Parry, Understanding the Parables of Jesus Christ [2006], 95.)
Vyzvěte studenty, aby vydělili 100 000 000 denárů 365 dny, a vypočítali tak, kolik let
by trvalo onomu služebníkovi splatit dluh (100 000 000:365 = 273 973). Napište na
tabuli 273 973 let pod dlužil králi 10 000 talentů.

• Kolik peněz dlužil spoluslužebník služebníkovi? (Pod nadpis Spoluslužebník
napište dlužil služebníkovi 100 pencí.)

Vysvětlete, že 100 pencí se rovnalo 100 denárům. Spoluslužebník tedy dlužil
služebníkovi přibližně to, co by vydělal za 100 dní, neboli téměř třetinu svého
ročního výdělku. Napište na tabuli 100 dní pod dlužil služebníkovi 100 pencí.

• Proč podle vás řekl král služebníkovi, že je zlovolný, protože svému
spoluslužebníkovi neodpustil dluh?
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Zeptejte se studentů, koho by podle nich mohli tito tři lidé, o kterých se
v podobenství hovoří, představovat. Poté, co odpovědí, napište na tabuli tyto
možnosti: Král = Nebeský Otec, služebník = my, spoluslužebník = ti, kteří nám ublížili.

• Jaké zásadě se podle vás Spasitel snažil učit své učedníky ohledně toho, proč
máme odpouštět druhým lidem? (V odpovědích studentů by měla zaznít zásada
podobná této: Jestliže chceme, aby nám Bůh odpustil, musíme být my
ochotni odpouštět druhým. Napište tuto zásadu na tabuli.)

• Co může člověk dělat, když se mu nedaří někomu odpustit?

Abyste studentům pomohli porozumět tomu, co můžeme dělat pro to, abychom
byli ochotnější odpouštět druhým lidem, požádejte některého z nich, aby přečetl
následující slova presidenta Jamese E. Fausta z Prvního předsednictva. Je-li to
možné, nakopírujte je tak, abyste je mohli rozdat všem studentům.

„Musíme si uvědomit pocity hněvu a přiznat si je. To bude vyžadovat pokoru, ale
poklekneme-li a poprosíme-li Nebeského 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 usilováním 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‘ [Překlad Josepha Smitha,
Matouš 6:13 v anglickém vydání Bible SPD], dokonce i těm, již spáchali vážné zločiny, množství
pokoje a útěchy.“ (James E. Faust, „Uzdravující moc odpuštění“, Liahona, květen 2007, 69.)

• Co máme podle slov presidenta Fausta dělat, aby nám to pomohlo
odpustit druhým?

• Co se může podle presidenta Fausta stát, když odpustíme druhým?

Připomeňte studentům příběh presidenta Monsona, který jste četli v první části
hodiny, a některého z nich požádejte, aby ho dočetl:

„Kdyby tato rodina nebyla tak morálně na výši, mohla by vinit biskupa a chovat
k němu zášť. Když se biskup o této tragédii dozvěděl, navštívil rodinu a omluvil
se. S bolestí, kterou ještě stále bylo vidět ve tváři, ale se slzami v očích otec
omluvu přijal a s biskupem se v duchu porozumění objal.“ („Skryté klíny“,
Liahona, červenec 2002, 20.)

• Jak vám Pán pomohl odpustit někomu, kdo proti vám zhřešil nebo vám ublížil?

• Co vám pomáhá v tom, abyste druhým odpustili? (Zvažte možnost studenty
vyzvat, aby si na tuto otázku odpověděli do studijního deníku nebo zápisníku.)
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Pokládejte studentům otázky a vybízejte je k uplatňování zásad a nauk
Cílem výuky evangelia je pomoci studentům uplatňovat zásady a nauky obsažené v písmech,
obrátit se a obdržet požehnání slíbená těm, kteří jsou věrní a poslušní. Otázky a výzvy, které
studenty povzbuzují k uplatňování vyučované látky, jim mohou pomoci poznat, jak mohou tyto
zásady uplatňovat ve svém současném životě i v budoucnosti.

Vyzvěte studenty, aby přemítali o tom, komu možná dosud neodpustili. Vybídněte
je, aby se modlili za to, aby měli touhu odpustit a dokázali zapomenout na bolest
a zlobu, tak aby jim Ježíš Kristus mohl pomoci pocítit pokoj a útěchu skrze své
Usmíření.
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LEKCE 22

Matouš 19–20
Úvod
Ježíš Kristus učil o posvátnosti manželství. Zdůraznil, jak je
důležité zvolit si věčný život místo světského bohatství, a učil
podobenství o dělnících na vinici. Ježíš Kristus také

předpověděl svou smrt a učil své učedníky, aby
sloužili druhým.

Náměty pro výuku
Matouš 19:1–12
Ježíš Kristus učí o posvátnosti manželství
Ukažte studentům fotografii šťastného
manželského páru, který byl zpečetěn
v chrámu. Poukažte na to, že Pánova
nauka ohledně manželství a rozvodu se
v mnohém liší od názorů
a postojů světa.

• Jaké jsou názory a postoje světa ve
vztahu k manželství a rozvodům?
(Upozornění: Vyvarujte se toho,
abyste strávili příliš mnoho času
zaobíráním se tématy, jako je
například sňatek osob stejného
pohlaví, na úkor důležitých zásad
obsažených v dnešní lekci.)

Vyzvěte studenty, aby se při studiu
Matouše 19:1–12 zaměřili na Pánovo
učení týkající se manželství a rozvodu
a zamysleli se nad tím, jaký má pro ně
toto učení význam.

Buďte citliví, pokud jde o potřeby a pocity studentů
Během diskuse o Spasitelově učení o manželství a rozvodu buďte citliví vůči studentům, kteří
možná zažili či zažívají bolest nebo obavy spojené s rozlukou nebo rozvodem rodičů či jiných
rodinných příslušníků. Při přípravě na výuku s modlitbou usilujte o vedení Ducha Svatého a řiďte
se jím. Když studenti kladou otázky nebo se dělí o myšlenky či pocity, pozorně je poslouchejte.

Požádejte některého studenta, aby přečetl Matouše 19:1–3. Členy třídy vyzvěte, aby
text sledovali a zjistili, jakou otázku farizeové Ježíšovi položili. Požádejte studenty,
aby se podělili o to, co zjistili.
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Vysvětlete, že slova „propustiti manželku svou z kterékoli příčiny“ (Matouš 19:3) se
týkají muže, který se se svou manželkou rozvádí z jakéhokoli důvodu, dokonce
i když je tento důvod banální či sobecký.

Požádejte některého studenta, aby přečetl Matouše 19:4–6, a členy třídy vyzvěte,
aby se zaměřili na to, čemu Spasitel učil o manželství a rozvodu.

• Jakým pravdám o manželství se učíme ze Spasitelovy odpovědi farizeům?
(Studenti mohou rozpoznat několik pravd, zdůrazněte však, že manželství
mezi mužem a ženou je posvátný vztah určený a ustanovený Bohem.)

Požádejte některého studenta, aby přečetl Matouše 19:7, a členy třídy vyzvěte, aby
zjistili, na co dalšího se farizeové Spasitele zeptali.

• Na co se farizeové Spasitele zeptali?

Požádejte některého studenta, aby přečetl Matouše 19:8–9, a členy třídy vyzvěte,
aby vyhledali Spasitelovu odpověď.

• Proč podle Spasitele Mojžíš dovolil, aby se Izraelité rozváděli? (Kvůli tomu, že
lidé měli zatvrzelé srdce.)

Abyste studentům pomohli lépe porozumět tomu, jak se toto učení vztahuje na
dnešní dobu, požádejte některého z nich, aby přečetl tato slova staršího Dallina
H. Oakse z Kvora Dvanácti apoštolů:

„Ten druh manželství, jenž je požadován pro oslavení – věčný trváním a božský
kvalitou – neuvažuje o rozvodu. V chrámech Páně jsou manželské páry oddány na
celou věčnost. Ale některá manželství nesměřují k tomuto ideálu. Pro ‚tvrdost
srdce [našeho]‘ [Matouš 19:8] Pán v současnosti neuplatňuje následky
celestiálního měřítka. Povoluje rozvedeným osobám, aby znovu uzavřely sňatek
bez poskvrny nemorálnosti specifikované ve vyšším zákoně.“ („Rozvod“,

Liahona, květen 2007, 70.)

Zvažte možnost studenty požádat, aby se podělili o své svědectví o tom, že Bůh
určil a ustanovil manželství jako posvátný vztah mezi mužem a ženou.

Matouš 19:13–30; 20:1–16
Ježíš učí o věčném životě a uvádí podobenství o dělnících na vinici
Požádejte některého studenta, aby přišel dopředu. Řekněte mu, že když udělá
10 kliků, dostane malou odměnu (například 10 bonbónů). Poté, co udělá 10 kliků,
ho odměňte a požádejte dalšího dobrovolníka, aby přišel dopředu. Požádejte ho,
aby udělal jeden klik, a zeptejte se členů třídy, jakou by měl podle nich dostat
odměnu a proč. Poté oběma studentům řekněte, aby se vrátili na své místo.
Řekněte členům třídy, že druhý student dostane svoji odměnu později v průběhu
hodiny na základě toho, co se studenti dozvědí z písem.

Shrňte Matouše 19:13–27 tím, že vysvětlíte, že Ježíš povzbuzoval své následovníky,
aby místo světského bohatství usilovali o věčný život. Petr se zeptal, co apoštolové
obdrží za to, že se vzdali světského majetku kvůli tomu, aby následovali Spasitele.
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(Poznámka: Událostmi, o kterých se hovoří v těchto verších, se bude podrobněji
zabývat lekce vycházející z Marka 10.)

Požádejte některého studenta, aby přečetl Matouše 19:28–30. Členy třídy vyzvěte,
aby text sledovali a zjistili, jak Spasitel Petrovi odpověděl.

• Co podle verše 29 zdědí každý, kdo opustí vše, co má, aby následoval Spasitele?

Vysvětlete, že Spasitel poté učil své učedníky podobenství, aby jim pomohl
porozumět tomu, že Nebeský Otec si přeje, aby všechny Jeho děti dostaly
příležitost obdržet věčný život. V tomto podobenství si jeden muž najímá dělníky,
aby pracovali na jeho vinici v různou denní dobu. Běžný pracovní den v dobách
Nového zákona trval od 6:00 do 18:00 hodin a v různých ročních obdobích se jeho
délka nepatrně lišila.

Na tabuli překreslete následující tabulku nebo ji nakopírujte na papír, který rozdáte
studentům:

Dělníci (začátek
směny)

Dohodnutá
mzda

Odpracované
hodiny

Vyplacená
částka

Brzy ráno (6:00)

3. hodina (9:00)

6. hodina (12:00)

9. hodina (15:00)

11. hodina (17:00)

Vyzvěte studenty, aby pracovali ve skupinkách. Vybídněte je, aby si v rámci své
skupiny přečetli Matouše 20:1–7 a zaměřili se na to, jak dlouho jednotlivé skupiny
dělníků pracovaly a s jakou mzdou souhlasily. („Peníz“ označuje denár, což byla
římská mince, která se zhruba rovnala dělníkově denní mzdě.)

Po uplynutí dostatečné doby požádejte několik studentů, aby přišli k tabuli
a vyplnili první dva sloupce v tabulce (nebo je požádejte, aby je vyplnili na papíře,
který jste jim rozdali).

• Komu by mělo být podle vás nejlépe zaplaceno?

Požádejte některého studenta, aby přečetl Matouše 20:8–10, a členy třídy vyzvěte,
aby se zaměřili na to, kolik dostaly jednotlivé skupiny dělníků zaplaceno.

• Kolik dostaly jednotlivé skupiny dělníků zaplaceno? (Poté, co studenti
odpovědí, napište 1 peníz do každého políčka ve sloupci nadepsaném slovy
„Vyplacená částka“.)
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• Jaké myšlenky nebo pocity byste možná měli, kdybyste byli ve skupině dělníků,
kteří pracovali celý den a obdrželi stejnou odměnu jako ti, kteří pracovali
pouze hodinu?

Požádejte některého studenta, aby přečetl Matouše 20:11–14. Členy třídy vyzvěte,
aby text sledovali a zjistili, co ti, kteří pracovali celý den, řekli pánovi vinice a jak jim
pán odpověděl.

• Na co si ti, kteří pracovali celý den, stěžovali?

• Co jim na to pán vinice řekl?

• Jak byl pán vinice k těm, kteří pracovali celý den, spravedlivý?

Abyste studentům pomohli v tomto podobenství najít nějakou pravdu, vysvětlete,
že mzda rovnající se jednomu penízi může představovat nekonečný neboli věčný
život, jak je to zmíněno v Matoušovi 19:29. Napište na tabuli tuto nedokončenou
větu: Bůh dává věčný život všem lidem, kteří …

• Co by mohla v tomto podobenství představovat práce, jestliže odměna
představuje věčný život? (Odpovědi studentů se mohou lišit, ale nezapomeňte
zdůraznit, že práce může v tomto podobenství představovat uzavírání
posvátných smluv s Bohem a jejich dodržování. Poté, co studenti odpovědí,
dokončete pravdu napsanou na tabuli takto: Bůh dává věčný život všem
lidem, kteří se rozhodnou uzavřít s Ním posvátné smlouvy a dodržovat
je.)

Poukažte na to, že tato pravda nám pomáhá porozumět milosrdenství, jež Nebeský
Otec projevuje vůči jednotlivcům, kteří neuzavřou nebo nedodržují posvátné
smlouvy v mládí, a vůči těm, kteří nemají příležitost tak učinit během svého života.
(Viz NaS 137:7–8.)

• Proč je podle vás důležité, abychom věděli, že Bůh dává věčný život všem lidem,
kteří se rozhodnou uzavřít s Ním posvátné smlouvy a dodržovat je, bez ohledu
na to, kdy tak učiní?

Připomeňte studentům druhého dobrovolníka, který udělal pouze jeden klik,
a zeptejte se:

• Jakou odměnu by podle vás měl dostat za to, že udělal jeden klik? (Odměňte ho
stejně, jako jste odměnili studenta, který udělal 10 kliků.)

Požádejte některého studenta, aby přečetl Matouše 20:15–16. Členy třídy vyzvěte,
aby text sledovali a zjistili, jak pán vinice odpověděl těm, kteří si stěžovali na jeho
laskavost vůči ostatním dělníkům.

• Co podle vás měl pán vinice na mysli, když se zeptal: „Čili oko tvé nešlechetné
jest, že já dobrý jsem?“ (Verš 15.)

Vysvětlete, že starší Jeffrey R. Holland z Kvora Dvanácti apoštolů parafrázoval tuto
otázku takto: „Proč byste měli žárlit na to, že jsem se rozhodl být laskavý?“ („Dělníci
na vinici“, Liahona, květen 2012, 31.)

• Co ve verši 16 znamená to, že „mnoho jest povolaných, ale málo vyvolených“?
(Být povolaný znamená, že jsme přizváni, abychom se podíleli na díle
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Nebeského Otce. Být vyvolený znamená obdržet Jeho požehnání – včetně
požehnání věčného života.)

• Jaké zásadě se můžeme naučit z verše 16? (Studenti mohou uvést celou řadu
zásad, včetně této: Jestliže se rozhodneme, že budeme žárlit na to, že
Nebeský Otec žehná druhým, potom můžeme přijít o požehnání, která
chce dát nám.)

Přečtěte následující slova staršího Jeffreyho R. Hollanda a vyzvěte studenty, aby
přemítali o tom, jak jsou možná pokoušeni, aby žárlili na požehnání, která Nebeský
Otec dává druhým lidem:

„V našem životě nastanou chvíle, kdy někdo jiný obdrží nečekané požehnání
nebo získá nějaké mimořádné uznání. Naléhavě nás žádám, aby se nás nijak
nedotklo – a abychom dozajista nepociťovali závist –, když někomu jinému přeje
štěstěna. Nic neztrácíme, když je někomu jinému něco přidáno. Nezávodíme proti
sobě v tom, kdo je nejbohatší nebo nejnadanější nebo nejkrásnější, nebo dokonce
nejpožehnanější. Závod, jehož se ve skutečnosti účastníme, je závod proti

hříchu. …

Chamtivost, nevrlost či hanobení druhých vás nepozvedá a ani ponižování někoho jiného
nezlepšuje vnímání vaší osobní hodnoty. A tak buďte laskaví a buďte vděční za to, že Bůh je
laskavý. Takto prožijete život šťastně.“ („Dělníci na vinici“, 31, 32.)

Vydejte svědectví o pravdách, které studenti rozpoznali při studiu podobenství
o dělnících na vinici.

Na tabuli napište následující větu. Dejte studentům chvíli na to, aby ji dokončili ve
svém studijním deníku nebo zápisníku: Na základě toho, čemu jsem se z tohoto
podobenství naučil(a), budu …

Po uplynutí dostatečné doby požádejte několik studentů, kterým to nebude
nepříjemné, aby se s ostatními členy třídy podělili o to, co napsali.

Matouš 20:17–34
Ježíš předpovídá svou smrt a učí své učedníky, aby sloužili druhým
Shrňte Matouše 20:17–34 vysvětlením, že Spasitel předpověděl, že při svém
návratu do Jeruzaléma bude zrazen a odsouzen k smrti. Učil své učedníky, že místo
toho, aby usilovali o postavení a pravomoc, mají následovat Jeho příklad
a sloužit druhým.
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LEKCE 23

Matouš 21:1–16
Úvod
Ježíš na začátku posledního týdne svého života vjel
triumfálně do Jeruzaléma. Tam podruhé očistil chrám
a uzdravil slepé a chromé, kteří za Ním přišli.

Náměty pro výuku
Poznámka: Na konci této lekce je na celé stránce vyobrazený přehled nazvaný
„Poslední týden Ježíše Krista, Usmíření a Vzkříšení“. Tento krátký přehled
posledního týdne Spasitelova smrtelného života může pomoci vám a vašim
studentům porozumět událostem, které vedly k Ježíšově smrti a Vzkříšení. Mohli
byste ho využít také při výuce Markova, Lukášova i Janova evangelia.

Matouš 21:1–11
Ježíš Kristus vjíždí triumfálně do Jeruzaléma
Ukažte studentům nějakou potravinu nebo napište její název na tabuli. Vyzvěte je,
aby uvedli, zda ji někdy ochutnali a zda by ji doporučili dalším lidem. Požádejte
některého studenta, který by potravinu ostatním doporučil, aby přišel dopředu.
Řekněte mu, aby si představil, že tuto potravinu nikdo jiný neochutnal. Požádejte
ho, aby předvedl, co by řekl nebo udělal, aby v někom vyvolal touhu tuto potravinu
ochutnat. Až skončí, požádejte ho, aby se vrátil na své místo. Poté se členů třídy
zeptejte:

• Pokud jste tuto potravinu nikdy neochutnali, jak moc byste ji chtěli ochutnat
nyní? Proč?

Ukažte studentům obrázek Spasitele.
Vysvětlete, že mnozí lidé mají o Ježíši
Kristu a Jeho evangeliu jen málo
informací a že naší zodpovědností je,
abychom druhým pomohli dozvědět se
o Něm více.

Vyzvěte studenty, aby přemítali o tom,
co by mohli udělat pro to, aby někomu
pomohli pocítit touhu dozvědět se více
o Ježíši Kristu. Vybídněte je, aby při
studiu Matouše 21:1–11 vyhledali
zásadu, která jim může pomoci, když
budou povzbuzovat druhé, aby se
dozvěděli více o Ježíši Kristu.

Vysvětlete, že Matouš 21 zaznamenává
události, ke kterým došlo pět dní před
Spasitelovým Ukřižováním. Připomeňte
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studentům, že když Ježíš a Jeho apoštolové cestovali z Jericha do Jeruzaléma, šly
s nimi zástupy lidí. (Viz Matouš 20:17–18, 29.)

Požádejte některého studenta, aby přečetl Matouše 21:1–5. Členy třídy vyzvěte, aby
text sledovali a zaměřili se na to, co řekl Ježíš svým učedníkům, aby udělali.

• Co řekl Ježíš těmto učedníkům, aby udělali?

Vysvětlete, že proroctví zmiňované v Matoušovi 21:4–5 se nachází v Zachariášovi
9:9–10. (Vyzvěte studenty, aby zvážili možnost napsat si tento odkaz vedle verše 5.)
Toto proroctví se týkalo zaslíbeného Mesiáše, jenž byl „pomazaný Prorok, Kněz,
Král a Vysvoboditel, jehož příchod Židé dychtivě očekávali“. (Průvodce k písmům,
„Mesiáš“, scriptures.lds.org.) Poukažte na to, že osel byl v biblických dobách
„symbolem židovských králů. … To, že Ježíš přijel na oslici, … symbolizovalo, že
přišel jako mírný a ‚pokorný‘ Spasitel, a ne jako dobyvatel na válečném oři.“ (New
Testament Student Manual [Church Educational System manual, 2014], 64.)

• Jaké skutky jsou v různých kulturách projevem toho, že lidé s úctou přijímají
svého krále nebo královnu?

Požádejte některého studenta, aby přečetl Matouše 21:6–8. Členy třídy vyzvěte, aby
text sledovali a zaměřili se na to, co učinil „mnohý … zástup“ (verš 8), když Ježíš
vjel do Jeruzaléma. (Mohli byste poukázat na to, že Překlad Josepha Smitha,
Matouš 21:5 [v anglickém vydání Bible SPD jako poznámka pod čarou a u Matouše
21:7] objasňuje, že přivedli a osedlali pouze jednoho osla.)

• Co udělal zástup, aby dal s úctou najevo, že přijímá Ježíše jako svého Mesiáše?
(Mohli byste poukázat na to, že Janovo evangelium přesněji uvádí, že zástup
použil „ratolestí palmových“. [Jan 12:13.] Palmové listy byly židovským
symbolem vítězství a triumfu nad nepřáteli. Pokrytí cesty, tak jak to udělal
zástup za použití ratolestí a oblečení, byl projev pocty vyjadřované králům
a dobyvatelům. Zástup tím Ježíše přijal a vítal jako svého osvoboditele a krále.)

Ukažte studentům obrázek „Triumfální
příchod“. (Kniha obrázků z evangelia
[2009], č. 50; viz také LDS.org.) Vyzvěte
je, aby si představili, že jsou jedním
z lidí na obrázku. Přečtěte první část
Matouše 21:9 a vyzvěte členy třídy, aby
společně přečetli volání zástupu
v druhé polovině verše, jako kdyby byli
součástí onoho zástupu.

• Jaké slovo tito lidé opakovali?
(Hosana.)

Vysvětlete, že hosana znamená „spas nyní“ nebo „prosíme, spas nás“. (Bible
Dictionary, „Hosanna“.) Vyzvěte studenty, aby zvážili možnost napsat si tuto
definici do písem vedle verše 9.
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Označování veršů a psaní poznámek do písem
Označování veršů a psaní poznámek do písem je jeden z nejužitečnějších způsobů, jak si mohou
studenti zapamatovat to, čemu se naučili. To mohou dělat podtrháváním, šrafováním nebo
zakroužkováváním klíčových slov či pasáží. Také si na okraj stránek v písmech mohou zapisovat
definice, zásady, výklady od proroků či osobní poznatky a dojmy.

Vysvětlete, že část toho, co provolával zástup, je naplněním mesiášského proroctví,
které se nachází v Žalmech 118:25–26. Mohli byste studentům navrhnout, aby si
tento odkaz napsali do písem vedle Matouše 21:9. Vysvětlete, že královský
a mesiášský titul „Syn Davidův“ (viz verš 9) byl určen pro dědice Davidova trůnu.

• Za koho lidé tímto provoláním označili Ježíše?

• Kdybyste žili v té době v Jeruzalémě, co byste si možná mysleli nebo co byste
možná pociťovali, kdybyste byli svědky Spasitelova triumfálního příjezdu?

Poukažte na to, že v té době byly v Jeruzalémě tisíce dalších lidí, aby oslavily
přesnice. Požádejte některého studenta, aby přečetl Matouše 21:10–11. Členy třídy
vyzvěte, aby text sledovali a zjistili, jaký vliv mělo chování zástupu na ostatní lidi
v Jeruzalémě.

• Na co se lidé ptali, když viděli, jak se zástup chová?

• Co se může podle toho, co dokládá tento příběh, stát, když veřejně dáváme
najevo, že přijímáme Ježíše Krista, a mluvíme o Něm? (Studenti mohou použít
různá slova, ale v jejich odpovědích by měla zaznít tato zásada: Když dáváme
veřejně najevo, že přijímáme Ježíše Krista, a mluvíme o Něm, můžeme
v druhých lidech vyvolat touhu dozvědět se o Něm více. Tuto zásadu byste
mohli napsat na tabuli.)

• Při jakých příležitostech, kromě církevních shromáždění, můžeme dávat veřejně
najevo, že přijímáme Ježíše Krista, a mluvit o Něm? (Pomozte studentům
porozumět tomu, že když je to vhodné, můžeme tak činit během formálních
příležitostí, na sociálních sítích nebo při rozhovorech s přáteli, členy rodiny
a sousedy.)

• Jak můžeme dávat veřejně najevo, že přijímáme Ježíše Krista, a mluvit o Něm,
abychom druhým pomohli pocítit touhu dozvědět se o Něm více?

• Jak byste odpověděli, kdyby se vás někdo zeptal na to, kdo je Ježíš Kristus?

Napište na tabuli následující otázky a vyzvěte studenty, aby si na jednu z nich
odpověděli ve studijním deníku nebo zápisníku:

Kdy jste díky něčí snaze dát veřejně najevo, že přijímá Ježíše Krista, a mluvit
o Něm pocítili touhu dozvědět se o Něm více?

Kdy jste vy (nebo někdo, koho znáte) pomohli někomu pocítit touhu dozvědět se
více o Ježíši Kristu díky tomu, že jste dali veřejně najevo, že Ho přijímáte, a že jste
o Něm mluvili?
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Poté, co studentům poskytnete dostatek času, několik z nich požádejte, aby se
podělili o to, co napsali.

Povzbuďte je, aby vyhledávali příležitosti, kdy by mohli vhodným způsobem dát
najevo, že přijímají Ježíše Krista, a mluvit o Něm.

Matouš 21:12–16
Ježíš očišťuje chrám a uzdravuje slepé a chromé
Ukažte studentům obrázek chrámu Svatých posledních dnů, který je nejblíže
vašemu bydlišti. Požádejte je, aby se zamysleli a poté popsali své myšlenky a pocity,
které měli, když naposledy chrám navštívili. Pokud v chrámu ještě nikdy nebyli,
požádejte je, aby popsali, co by podle nich mohli v chrámu pociťovat.

• Co z toho, co se v chrámu děje, nám umožňuje mít takovéto pocity?

Ukažte studentům obrázek „Dům Otce
mého“. (Kniha obrázků z evangelia
[2009], č. 52; viz také LDS.org.)
Vysvětlete, že poté, co Spasitel vjel do
Jeruzaléma, vešel na nádvoří na
chrámovém pozemku. Požádejte
některého studenta, aby přečetl
Matouše 21:12–13. Členy třídy vyzvěte,
aby text sledovali a zaměřili se na to, co
někteří lidé dělali, že to uráželo
Nebeského Otce a Ježíše Krista.

• Jaký vztah měli někteří lidé k Božímu domu?

Vysvětlete, že návštěvníci, kteří přicházeli do Jeruzaléma slavit přesnice, museli
nakoupit zvířata, která v rámci svého uctívání přinášeli v chrámu jako oběť.
Penězoměnci vyměňovali římské i jiné peníze za chrámovou měnu, aby si lidé
mohli zvířata koupit, a další obchodníci tato zvířata prodávali.

• Co bylo špatného na tom, že na pozemcích chrámu byl provozován tento druh
obchodu?

Mohli byste poukázat na to, že i když byl tento obchod nezbytný a sloužil dobrému
účelu, to, jak a kde ho provozovali tito obchodníci, bylo znevažující a neuctivé.
Verš 13 naznačuje, že tito penězoměnci a obchodníci měli větší zájem na tom, aby
dosáhli finančního zisku, než aby uctívali Boha a pomáhali s tím druhým lidem.

• Jaké pravdě o chrámu se můžeme naučit ze Spasitelových slov a skutků?
(Studenti mohou použít různá slova, ale ujistěte se, že v jejich odpovědích zazní
tato pravda: Dům Páně je posvátné místo, a On si přeje, abychom ho měli
v úctě.)

• Jak můžeme projevovat úctu k domu Páně?

• Jak můžeme projevit úctu k chrámu tím, že ho navštěvujeme způsobile?

Požádejte některého studenta, aby přečetl Matouše 21:14. Členy třídy vyzvěte, aby
text sledovali a zaměřili se na to, co Spasitel v chrámu dělal poté, co ho očistil.
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• Co Spasitel udělal pro slepé a chromé, kteří k Němu v chrámu přišli?

• Čemu se můžeme z tohoto příběhu naučit o tom, co pro nás Pán může udělat,
když budeme navštěvovat chrám? (Ujistěte se, že v odpovědích studentů zazní
tato pravda: Když budeme navštěvovat chrám, Pán nás může uzdravit.)

• Z jakých dalších nemocí a neduhů, kromě těch fyzických, nás Pán může
uzdravit, když budeme navštěvovat chrám?

Požádejte některého studenta, aby přečetl následující slova presidenta Jamese
E. Fausta z Prvního předsednictva. Ostatní vyzvěte, aby se zaměřili na svědectví
presidenta Fausta ohledně pravdy, kterou rozpoznali.

„Pán poskytuje mnoho způsobů, kterými [Jeho] hojivý vliv můžeme přijímat. Jsem
vděčný za to, že na zemi znovuzřídil chrámovou práci. Je to důležitá součást
práce na spasení jak pro živé, tak pro mrtvé. Naše chrámy jsou svatyní, do níž
můžeme přijít, abychom odložili mnohé starosti světa. Naše chrámy jsou místem
klidu a pokoje. V těchto posvátných svatyních Bůh ‚uzdravuje skroušené srdcem,
a uvazuje bolesti jejich‘. (Žalm 147:3.)“ („Spiritual Healing“, Ensign, May

1992, 7.)

• Jak nám uctívání v Pánově domě pomáhá zakoušet Jeho uzdravující vliv?

Vysvětlete, že uzdravení, které zakoušíme, když uctíváme Boha v chrámu, může být
buď okamžité, tak jako tomu bylo v případě slepých a chromých v tomto příběhu,
nebo může nastat až časem.

• Kdy jste například vy nebo někdo, koho znáte, zakusili Pánův uzdravující vliv
díky tomu, že jste uctívali Boha v chrámu? (Také vy byste se mohli podělit
o vlastní zkušenost.)

Shrňte Matouše 21:15–16 tím, že vysvětlíte, že předním kněžím a zákoníkům se
nelíbilo, co Ježíš v chrámu učinil a že na Něho lidé volali „hosana“. Ježíš poukázal
na to, že to, že lidé dali veřejně najevo, že Ho přijímají, bylo naplněním proroctví.
(Viz Žalm 8:2.)

Na závěr vydejte svědectví o pravdách, o nichž jste v této lekci diskutovali.
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Fíkovník
© Jose Ramiro Laguna/Shutterstock.com

LEKCE 24

Matouš 21:17–22:14
Úvod
Poté, co Ježíš přenocoval ve vesničce Betany, se vrátil do
chrámu. Cestou proklel fíkovník. V chrámu k Němu přistoupili
židovští vůdci a zpochybňovali Jeho pravomoc. Ježíš je

pokáral a učil je několika podobenstvím, která dokládají, jaké
jsou důsledky toho, když Jeho samotného a Jeho evangelium
lidé zavrhnou, nebo naopak přijmou.

Náměty pro výuku
Matouš 21:17–32
Ježíš proklíná fíkovník a kárá židovské vůdce
Před začátkem hodiny napište na tabuli tuto otázku: Kdy například jste zjistili, že něco
není tak dobré, jak se zdálo?

Na začátku hodiny požádejte jednoho nebo více studentů, aby se podělili o svou
odpověď na otázku napsanou na tabuli.

Vysvětlete, že Matouš 21 podává zprávu o situaci, kdy se Ježíš Kristus setkal
s něčím, co nebylo tak dobré, jak se zdálo. Vyzvěte studenty, aby se v Matoušovi 21
zaměřili na pravdy, které nás mohou vést k tomu, abychom nejen budili zdání toho,
že jsme spravedliví vůči druhým, ale abychom spravedlivě také skutečně žili.

Abyste Matouše 21 uvedli do kontextu, vysvětlete, že poté, co Ježíš vjel triumfálně
do Jeruzaléma a očistil chrám, zůstal ve vesničce Betany nedaleko Jeruzaléma.
Požádejte některého studenta, aby přečetl Matouše 21:18–22. Členy třídy vyzvěte,
aby text sledovali a zaměřili se na to, co Spasitel udělal následující den, když
cestoval z Betany zpět do chrámu v Jeruzalémě.

• Co udělal Spasitel s fíkovníkem?

Ukažte studentům obrázek fíkovníku
s listy. Vysvětlete, že listy na fíkovníku
obvykle značí, že strom nese plody. Na
jaře (doba, kdy Spasitel narazil na
fíkovník, který neměl žádné plody)
fíkovníky obyčejně plodí rané fíky.
Pokud tomu tak není, pak se na něm
neurodí v onom roce žádné ovoce.
Strom, o kterém se hovoří v tomto
příběhu, vypadal, že bude plodit ovoce,
ale žádné se neurodilo. Jeden
z možných důvodů, proč Spasitel onen
fíkovník proklel, je ten, aby své
učedníky učil o zkažených náboženských vůdcích Židů.

• Jak se mnozí židovští náboženští vůdci ve Spasitelově době, na základě toho, co
jste se o nich dozvěděli, podobali fíkovníku, o kterém se hovoří v tomto
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příběhu? (Budili zdání toho, že následují Boha, ale nepřinášeli žádné skutečné
ovoce neboli skutky spravedlivosti.)

Shrňte Matouše 21:23–27 tím, že vysvětlíte, že někteří židovští vůdci oslovili
Spasitele v chrámu a zpochybňovali pravomoc, s níž vjel triumfálně do Jeruzaléma
a očistil chrám. Spasitel zareagoval tím, že se jich zeptal, zda Jan Křtitel křtil (neboli
působil) na základě pověření od Boha, nebo od člověka. Tito vůdci Spasiteli
neodpověděli, protože se báli, že se sami odsoudí nebo že urazí lid, který Jana
považoval za proroka. Spasitel jim řekl, že na jejich otázky také neodpoví, a poté
vyprávěl tři podobenství, která popisují zlé skutky zkažených židovských vůdců.
První podobenství popisuje rozdíl mezi tím, jak dva synové odpověděli svému otci.

Požádejte některého studenta, aby přečetl Matouše 21:28–30. Členy třídy vyzvěte,
aby text sledovali a zjistili, který z těchto dvou synů se více podobal
židovským vůdcům.

• Který z těchto dvou synů se více podobal židovským vůdcům? V čem?

Požádejte některého studenta, aby přečetl Matouše 21:31–32. Členy třídy vyzvěte,
aby text sledovali a zaměřili se na to, čemu Spasitel tímto podobenstvím učil
židovské vůdce. (Možná bude potřeba vysvětlit, že publikáni byli výběrčí daní
a nevěstky byly prostitutky. Židovští vůdci se na obě tyto skupiny lidí dívali spatra
a považovali je za hříšníky.)

• V čem se publikáni a nevěstky podobali prvnímu synovi?

• Jaké pravdě se můžeme naučit ze Spasitelových slov ohledně toho, kdo vstoupí
do království Božího? (Studenti mohou použít různá slova, ale v jejich
odpovědích by měla zaznít pravda podobná této: Abychom mohli vstoupit do
království Božího, musíme být poslušni našeho Nebeského Otce a činit
pokání z hříchů, místo abychom jen tvrdili nebo předstírali, že jsme Ho
poslušni.)

Abyste studentům pomohli porozumět důležitosti této pravdy, požádejte některého
z nich, aby přečetl tuto situaci:

Mladý muž často rodičům říká, že navštěvuje církevní akce, zatímco ve skutečnosti
chodí ke kamarádovi. Když je v blízkosti církevních vedoucích, mluví a jedná tak,
jako kdyby dodržoval přikázání Nebeského Otce, ale mimo církevní prostředí
mnohá přikázání vědomě porušuje.

• Jak by mohla tomuto mladému muži jeho rozhodnutí zabránit v tom, aby
vstoupil do království Božího?

• Kdybyste byli přítelem tohoto mladého muže, co byste mu řekli, abyste mu
pomohli změnit jeho chování?

Požádejte jiného studenta, aby přečetl tuto situaci:

Mladá žena pomlouvá se svou kamarádkou několik dívek ze školy, ale když jsou
poblíž nich, předstírá přátelství. Pravidelně navštěvuje církevní shromáždění
a přijímá svátost, ale v průběhu jednotlivých shromáždění posílá svým přátelům
textové zprávy obsahující kritické poznámky o lidech kolem sebe.

• V jakém smyslu tato mladá žena možná pouze předstírá, že dodržuje přikázání
Nebeského Otce?
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• Jak jinak, kromě příkladů uvedených v těchto situacích, můžeme být pokoušeni
předstírat, že jsme poslušni Nebeského Otce, místo abychom Ho skutečně byli
poslušni?

Vyzvěte studenty, aby se při dalším studiu Matouše 21 zaměřili na to, co mohou
dělat pro to, aby nebyli jako fíkovník, který neplodí žádné ovoce.

Matouš 21:33–22:14
Ježíš učí podobenství o zlovolných vinařích a svatbě královského syna

Rozdělte studenty do dvojic. Je-li to možné, poskytněte každé dvojici
výtisk následující tabulky. Vyzvěte je, aby si společně s partnerem ve

dvojici přečetli Matouše 21:33–41 a doplnili tabulku tak, že napíší, co podle nich
představují poslední tři symboly.

Podobenství o zlých vinařích

Matouš 21:33–41

Symbol Význam

Hospodář Nebeský Otec

Vinaři

Služebníci

Hospodářův syn

Poté, co studenti tuto činnost dokončí, několik dvojic požádejte, aby se podělily
o to, co napsaly. Podle potřeby objasněte, že vinaři představují zkažené izraelské
vůdce, služebníci Boží proroky a hospodářův syn Ježíše Krista.

• Co Ježíš prostřednictvím tohoto podobenství vyjádřil? (Po staletí někteří izraelští
vůdci starozákonní proroky zavrhovali a židovští vůdci chtěli Ježíše zabít. [ Viz
New Testament Student Manual (Church Educational System manual, 2014), 65.])

Požádejte některého studenta, aby přečetl Matouše 21:43. Členy třídy vyzvěte, aby
text sledovali a zjistili, komu mělo být dáno království Boží (míněno Církev Ježíše
Krista a požehnání evangelia) poté, co ho židovští vůdci zavrhli.

• Komu bude dáno království Boží?

Vysvětlete, že podle Překladu Josepha Smitha, Matouš 21:53 jsou oním lidem,
kterému bude dáno království Boží, pohané. Možná byste mohli vysvětlit, že slovo
pohan může označovat „lidi, kteří nejsou izraelského … [nebo] židovského
původu“ (Průvodce k písmům, „Pohané“, scriptures.lds.org), nebo národy, které
nemají plnost Boží pravomoci, obřadů, zákonů a učení. Převedení království na
pohany započalo tehdy, když jim apoštolové po Spasitelově Vzkříšení poprvé
přinesli evangelium. (Viz Skutkové 10–11; viz také Matouš 20:16.) V posledních
dnech pokračuje toto království od doby Znovuzřízení evangelia prostřednictvím
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Proroka Josepha Smitha, který žil v pohanském národě. Jako členové Církve Ježíše
Krista patříme mezi ty, kterým Bůh dal své království.

• Za co jsme podle verše 43 jako členové Církve Ježíše Krista zodpovědní?
(Ujistěte se, že v odpovědích studentů zazní pravda podobná této: Jakožto
členové Církve Ježíše Krista jsme zodpovědní za to, abychom přinášeli
ovoce spravedlivosti. Pomocí slov studentů napište tuto zásadu na tabuli.)

Požádejte studenty, aby přišli k tabuli a namalovali obrázky plodů neboli ovoce na
fíkovníku. Řekněte jim, aby ovoce označili slovy, která popisují, co máme jakožto
členové Církve Ježíše Krista dělat. Požádejte je, aby vysvětlili, co napsali, tím, že se
jich zeptáte:

• Proč je podle vás důležité, abychom přinášeli toto ovoce?

• Jak jste požehnaní díky tomu, že se snažíte přinášet některé z tohoto ovoce
spravedlivosti?

Sdílení myšlenek, pocitů a zážitků
Sdílení postřehů a vhodných zážitků může studentům pomoci zlepšit porozumění probíraným
naukám a zásadám. Když se dělí o své zážitky, Duch Svatý je často vede k hlubšímu porozumění
myšlenkám, které sami vyjadřují, a k získání svědectví. Myšlenky, pocity a zážitky studentů
mohou mít skrze moc Ducha Svatého významný vliv i na srdce a mysl ostatních studentů.

Shrňte Matouše 21:45–46 tím, že vysvětlíte, že když si přední kněží a farizeové
uvědomili, že zlovolní vinaři v onom podobenství představují je samotné,
rozhněvali se. Zdráhali se ale vztáhnout na Spasitele ruku, neboť se báli reakce lidí.

Vysvětlete, že v Matoušovi 22:1–10 čteme, že Ježíš Kristus vyprávěl podobenství, ve
kterém přirovnával požehnání evangelia ke svatební hostině, kterou vystrojil král
pro svého syna. Lidé, kteří byli pozváni na hostinu jako první (představují mnohé
z Židů, včetně vůdců), pozvání odmítli. Ti, kteří byli pozváni následně (představují
pohany), se rozhodli, že pozvání přijmou a budou se na této hostině veselit.

Požádejte některého studenta, aby přečetl Matouše 22:11–14. Členy třídy vyzvěte,
aby text sledovali a zjistili, co se na svatební hostině stalo.

• Proč byl tento host z hostiny vyhnán?

Vysvětlete, že král dodržel dávný zvyk a daroval svým hostům čistý oděv, vhodný
na svatbu. Tento muž se však rozhodl, že si oděv, který mu opatřil král, neobleče.

• Co by mohlo svatební roucho, zmiňované v tomto podobenství, představovat?
(Mohli byste vysvětlit, že čistá roucha a čisté šaty v písmech často symbolizují
spravedlivost a čistotu těch, kteří se stali čistými skrze Usmíření Ježíše Krista.
[Viz New Testament Student Manual (Church Educational System manual,
2014), 66; viz také 3. Nefi 27:19.])

Poukažte na to, že překlad Matouše 22:14 od Josepha Smitha doplňuje, že ne
všichni, kteří se hostiny zúčastní, budou oděni do svatebního roucha. (Viz
poznámka pod čarou b v anglickém vydání Bible SPD.) Jinými slovy, ne každý, kdo
přijímá Spasitele, je povolán, a ne každý, kdo přijímá výzvu stát se součástí
království, bude připraven a hoden přebývat věčně s Ním a s Nebeským Otcem.
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Někteří nebudou způsobilí obdržet bohatá požehnání, protože nebudou oděni
rouchem spravedlivosti.

• Jak toto podobenství lépe objasňuje zásadu napsanou na tabuli?

Vydejte svědectví o věčných požehnáních, jež jsme byli vyzváni přijmout. Vyzvěte
studenty, aby se zamysleli nad tím, co v současnosti dělají pro to, aby mohli
přijmout výzvu Nebeského Otce a obdržet všechna požehnání evangelia.
Povzbuďte je k tomu, aby v životě uplatňovali to, čemu se naučili díky tomu, že se
připravili a připravují obdržet tato požehnání.
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LEKCE 25

Matouš 22:15–46
Úvod
Zatímco Ježíš nadále učil v chrámu, farizeové a saduceové se
Ho snažili vlákat do pasti tím, že Mu pokládali složité otázky.

Na jejich otázky úspěšně odpověděl a učil je, aby byli poslušni
zákonů země a dodržovali dvě veliká přikázání.

Náměty pro výuku

Veďte studenty ve vzdělávacím procesu
Pomáhejte studentům lépe porozumět zásadám evangelia a osvojit si je tím, že je povedete ve
vzdělávacím procesu. Povzbuzujte je k tomu, aby bádali v písmech, aby tak získali poznání,
a pomáhejte jim objevovat pravdy evangelia sami pro sebe. Také jim poskytujte příležitosti
k tomu, aby vysvětlovali evangelium vlastními slovy, aby se dělili s druhými o své poznatky
a pocity a aby o nich vydávali svědectví. To studentům pomůže nejen porozumět evangeliu, ale
také pocítit jeho pravdivost v srdci.

Matouš 22:15–22
Farizeové se snaží Spasitele vlákat do pasti tím, že Mu pokládají otázku ohledně
toho, zda je zákonné platit daně
• Které důležité zákony vydala vláda v naší společnosti? Proč jsou podle vás

důležité?

Vyzvěte studenty, aby se v duchu zamysleli nad tím, zda existují nějaké zákony,
kterých nejsou poslušni, ačkoli by jich poslušni být měli. Řekněte jim, aby se při
studiu Matouše 22:15–22 zaměřili na to, čemu Ježíš Kristus učil ohledně poslušnosti
zákonů země.

Připomeňte jim, že Spasitel během posledního týdne svého života učil každý den
v chrámu v Jeruzalémě. (Viz Lukáš 19:47; 22:53.) Požádejte některého studenta, aby
přečetl Matouše 22:15, a členy třídy vyzvěte, aby zjistili, co se farizeové snažili
Spasiteli provést.

• Co znamenají slova „polapili jej v řeči“?

Požádejte některého studenta, aby přečetl Matouše 22:16–17, a členy třídy vyzvěte,
aby se zaměřili na to, jak se farizeové snažili přelstít Spasitele. Vysvětlete, že slovo
císař ve verši 17 označuje vládce Římské říše, který v té době vládl Izraeli.

• V jakém smyslu byla otázka, kterou Ježíši Kristu položili, potenciální past?
(Kdyby Spasitel řekl, že je správné platit daně Římské říši, Židé by si mohli
myslet, že podporuje Římany a není loajální vůči svému lidu. Kdyby jim řekl, že
platit daně není zákonné, pak by Ho farizeové mohli obvinit ze zrady a udat Ho
římským úřadům.)

Požádejte některého studenta, aby přečetl Matouše 22:18–21, a členy třídy vyzvěte,
aby se zaměřili na to, jak Spasitel farizeům odpověděl. Vysvětlete, že slova
„dávejtež tedy, co jest císařova, císaři“ obsažená ve verši 21 se týkají toho, že jsme
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povinni být poslušni občanských zákonů, jako jsou například zákony daňové.
Ukažte studentům minci a zeptejte se:

• Proč byla Spasitelova odpověď dokonalou reakcí na otázku farizeů?

• Jaké pravdě se můžeme naučit ze Spasitelových slov „dávejtež tedy, co jest
císařova, císaři“? (Studenti mohou použít různá slova, ale ujistěte se, že v jejich
odpovědích zazní tato pravda: Pán od nás očekává, že budeme dobrými
občany a budeme poslušni zákonů země. [Viz také Články víry 1:12.])

• Proč je podle vás důležité, abychom jako učedníci Ježíše Krista byli dobrými
občany a abychom byli poslušni zákonů země? (Viz NaS 58:21.)

Vyzvěte studenty, aby si přečetli Matouše 22:22 a zjistili, jak farizeové zareagovali
na Spasitelovu odpověď. Požádejte je, aby se podělili o to, co zjistili.

Matouš 22:23–34
Spasitel učí saducee o manželství a vzkříšení
Vysvětlete, že když Spasitel učil v chrámu, snažili se Ho kromě farizeů chytit za
slovo také saduceové. Abyste studentům pomohli porozumět náboženskému
přesvědčení saduceů, vybídněte je, aby si přečetli heslo „Saduceové“ v Průvodci
k písmům. Vyzvěte je, aby se zaměřili na to, čemu saduceové věřili, a čemu ne.

• Jaké nauky saduceové zavrhli?

Požádejte některého studenta, aby přečetl Matouše 22:23–28, a členy třídy vyzvěte,
aby se zaměřili na to, jak se saduceové snažili přelstít Spasitele.

• Jak byste shrnuli otázku, kterou saduceové Spasiteli položili?

Vysvětlete, že saduceové záměrně zneužili starozákonního zvyku, jehož účelem
bylo postarat se o vdovy. (Viz Deuteronomium 25:5–6; Bible Dictionary, „Levirate
marriage“.) Snažili se tento zvyk zveličit, aby znevážili nauku o vzkříšení.

Požádejte některého studenta, aby přečetl Matouše 22:29–30, a členy třídy vyzvěte,
aby zjistili, jak Spasitel saduceům na jejich otázku odpověděl.

• Jak Spasitel na tuto otázku odpověděl?

Abyste studentům pomohli porozumět Spasitelově odpovědi, požádejte některého
z nich, aby přečetl tato slova staršího Bruce R. McConkieho z Kvora Dvanácti
apoštolů:

„[Ježíš Kristus] nepopírá, ale spíše omezuje běžně přijímaný názor, že v nebi bude
možné uzavírat sňatek. Říká, že co se ‚jich‘ (saduceů) a co se ‚jich‘ (dětí tohoto
světa) týká, rodinná jednotka nepřetrvává a nebude přetrvávat po vzkříšení. …

‚Tudíž, když jsou [ti, kteří nebudou žít, nežijí nebo nemohou žít podle zákona
věčného manželství] mimo svět, ani se nežení, ani nejsou vydávány do
manželství.‘ [NaS 132:16.]

To znamená, že ti, ke kterým Ježíš promlouval; ti, kteří ani nevěří ve vzkříšení, natož ve všechny
ostatní spásné pravdy, v nebi nemohou uzavřít sňatek ani nemohou být do manželství vydáni.“
(Doctrinal New Testament Commentary, 3 vols. [1965–1973], 1:606.)
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Abyste studentům pomohli lépe porozumět Spasitelovu poselství obsaženému
v Matoušovi 22:29–30, vysvětlete, že Pán zjevil mnohé důležité pravdy ohledně
věčného manželství Proroku Josephu Smithovi. Požádejte některého studenta, aby
přečetl Nauku a smlouvy 132:15–17. Členy třídy vyzvěte, aby text sledovali a zjistili,
co Pán zjevil Josephu Smithovi ohledně manželství.

• Ke komu Pán promlouval, když řekl, že po vzkříšení se nebudou ženit, ani
nebudou vydávány do manželství? (Viz verš 16.)

• Jaké pravdě ohledně manželství a posmrtného života Spasitel učil v Matoušovi
22:30 a v Nauce a smlouvách 132:15–17? (Studenti mohou použít různá slova,
ale ujistěte se, že v jejich odpovědích zazní tato pravda: Ti, kteří nejsou
připečetěni ke svému manželskému partnerovi kněžskou pravomocí ve
smrtelnosti nebo prostřednictvím zástupných obřadů, nebudou sezdáni ve
světě, který přijde.)

Požádejte některého studenta, aby přečetl Matouše 22:31–33, a členy třídy vyzvěte,
aby vyhledali další pravdy o vzkříšení, kterým Spasitel saducee učil.

• Co podle Spasitelových slov ve verši 32 naznačuje, že vzkříšení je skutečné?

• Jak lidé reagovali, když slyšeli, jak Spasitel učí těmto naukám?

Matouš 22:34–40
Spasitel učí o dvou velikých přikázáních
Vyzvěte studenty, aby si do studijního deníku nebo zápisníku napsali tolik
přikázání, na kolik si vzpomenou během jedné minuty. Požádejte je, aby se podělili
o to, kolik přikázání se jim podařilo napsat.

Vysvětlete, že judaismus učí, že zákon Mojžíšův obsahuje 613 přikázání. Požádejte
některého studenta, aby přečetl Matouše 22:35–36. Členy třídy vyzvěte, aby text
sledovali a zjistili, jakou otázku ohledně těchto přikázání položil Spasiteli jeden
z farizeů.

Matouš 22:36–39 jsou verše z mistrovství v písmu. Studium veršů z mistrovství
v písmu pomůže studentům prohloubit jejich chápání základních nauk a připravit se na

to, aby jim dokázali učit druhé. Mohli byste studentům navrhnout, aby si verše z mistrovství
v písmu nějak výrazně označili, aby je mohli snadno najít. Podívejte se na námět pro výuku, který
je uveden na konci lekce, abyste studentům pomohli si tyto verše osvojit.

• Na co se farizeus Spasitele zeptal?

Než studenti vyhledají Spasitelovu odpověď, vyzvěte je, aby ve svém seznamu
zakroužkovali jedno přikázání, které je podle nich „veliké“ neboli nejdůležitější.
Několik z nich požádejte, aby se podělili o to, které přikázání zakroužkovali a proč.

Požádejte některého studenta, aby přečetl Matouše 22:37–40. Členy třídy vyzvěte,
aby text sledovali a zjistili, jak Spasitel odpověděl na otázku, kterou Mu farizeus
položil.

• Které přikázání je největší? Které je druhé největší? (Vysvětlete, že obě tato
přikázání byla obsažena v zákoně Mojžíšově. [Viz Deuteronomium 6:5;
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Leviticus 19:18.] Také vysvětlete, že Pánův pokyn „milovati budeš bližního
svého“ se týká toho, jak se chováme k druhým.)

• Proč jsou podle vás tato přikázání považována za ta největší?

• Co ve verši 40 znamenají slova „na těch dvou přikázaních všecken zákon záleží
i proroci“? (Pomozte studentům porozumět tomu, že všechna přikázání, která
Bůh zjevil v zákoně Mojžíšově a prostřednictvím starozákonních proroků, byla
určena k tomu, aby lidem pomohla projevovat lásku vůči Bohu a bližnímu.)

• Je-li každé přikázání určeno k tomu, aby nám pomohlo dodržovat ona dvě
veliká přikázání, jaké zásadě ohledně důležitosti dodržování všech Božích
přikázání se můžeme naučit z verše 40? (Až studenti na otázku odpovědí,
napište na tabuli tuto zásadu: Jestliže opravdu milujeme Boha a milujeme-li
svého bližního jako sebe sama, pak se budeme snažit dodržovat všechna
Boží přikázání.)

Abyste tuto zásadu ilustrovali, vyzvěte studenty, aby se vrátili k seznamu přikázání,
který si vytvořili ve svém studijním deníku nebo zápisníku. Řekněte jim, aby si
u každého přikázání, kterým projevujeme lásku k Bohu, udělali hvězdičku a aby si
u těch, kterými projevujeme lásku k bližnímu, udělali čtvereček. (Některá přikázání
je možné označit oběma symboly.) Požádejte je, aby si vybrali jedno přikázání ze
svého seznamu a vysvětlili, jak nám poslušnost tohoto přikázání umožňuje
projevovat lásku k Bohu, k bližnímu nebo k oběma najednou.

• Co jste pociťovali, když jste se rozhodli, že budete poslušni určitého přikázání,
abyste tak projevili lásku k Bohu nebo k druhému člověku?

Podělte se o své svědectví ohledně zásady, že jestliže opravdu milujeme Boha
a milujeme-li svého bližního jako sebe sama, pak se budeme snažit dodržovat
všechna Boží přikázání. Vyzvěte studenty, aby se zamysleli nad tím, kterého
přikázání by mohli být poslušni s větší věrností, aby tak projevili lásku
k Nebeskému Otci nebo k druhému člověku, a povzbuďte je, aby si stanovili cíl, že
tak učiní. Vybídněte je, aby si tento cíl napsali do studijního deníku nebo zápisníku.

Matouš 22:41–46
Spasitel se ptá farizeů, co si myslí o Kristu
Vysvětlete, že poté, co Spasitel úspěšně odpověděl na otázky, které Mu položili
farizeové a saduceové, položil On několik otázek farizeům.

Požádejte některého studenta, aby přečetl Matouše 22:41–42, a členy třídy vyzvěte,
aby zjistili, na co se Spasitel farizeů zeptal.

• Na co se Ježíš Kristus farizeů zeptal?

• Jak na to farizeové odpověděli?

Vysvětlete, že většina Židů věděla, že Kristus neboli Mesiáš bude potomkem krále
Davida. Farizeové věřili, že Mesiáš bude korunovaný král Izraele, který jim pomůže
přemoci cizí nepřátele (jako byl například Řím) a získat svobodu, tak jak to dříve
učinil král David. Shrňte Matouše 22:43–46 tím, že vysvětlíte, že Ježíš učil farizee,
že podle jejich vlastních písem je Kristus více než jen syn Davidův – je také Syn Boží.
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Neboli jak bylo později zjeveno Janu Milovanému, Kristus je „kořen a rod Davidův“
(Zjevení 22:16); je Davidův Pán i potomek.

Vyzvěte studenty, aby se zamysleli nad tím, jak by odpověděli na otázku: „Co si
myslíte o Kristu?“ Na závěr se podělte o své svědectví o Spasiteli.

Mistrovství v písmu – Matouš 22:36–39
Dejte studentům čas na to, aby si na kartičku nebo na kousek papíru opsali slova
z Matouše 22:36–39. Vyzvěte je, aby kartičku nosili stále při sobě a pravidelně se
k ní během dne vraceli, a tím si připomínali, že mají dodržovat první a druhé
přikázání.
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LEKCE PRO DOMÁCÍ STUDIUM

Matouš 18:1–22:26
(5. blok)

Přípravné materiály pro učitele domácího studia
Shrnutí denních lekcí domácího studia
Následující shrnutí událostí, nauk a zásad, s nimiž se studenti seznámili při studiu Matouše 18:1–22:26 (5. blok), nemá
být součástí vaší lekce. Lekce, kterou učíte, se soustřeďuje pouze na některé z těchto nauk a zásad. Při zvažování
potřeb svých studentů se řiďte nabádáním Svatého Ducha.

1. den (Matouš 18–20)
Z podobenství o nemilosrdném služebníkovi se studenti dozvěděli, že jestliže chceme, aby nám Bůh odpustil, musíme
být my ochotni odpouštět druhým. Také se dozvěděli o posvátnosti manželství.

2. den (Matouš 21:1–16)
Při četbě o Spasitelově triumfálním příjezdu do Jeruzaléma studenti zjistili, když dáváme veřejně najevo, že přijímáme
Ježíše Krista, a mluvíme o Něm, můžeme v druhých lidech vyvolat touhu dozvědět se o Něm více. Ze Spasitelova
očištění chrámu se naučili, že dům Páně je posvátné místo, a On si přeje, abychom ho měli v úctě. Také se dozvěděli, že
když budeme navštěvovat chrám, Pán nás může uzdravit.

3. den (Matouš 21:17–22:14)
Studenti četli o tom, jak Spasitel proklel fíkovník a poté, když učil v chrámu, použil několik podobenství. Dozvěděli se,
že abychom mohli vstoupit do království Božího, musíme být poslušni našeho Nebeského Otce a činit pokání z hříchů,
místo abychom jen tvrdili nebo předstírali, že jsme Ho poslušni. Další pravda, které se naučili, zní, že jakožto členové
Církve Ježíše Krista jsme zodpovědní za to, abychom přinášeli ovoce spravedlivosti.

4. den (Matouš 22:15–46)
Studenti se dozvěděli, že Ježíš pokračoval ve své výuce v chrámu a učil lid, že Pán od nás očekává, že budeme dobrými
občany a budeme poslušni zákonů země. Spasitel učil, že ti, kteří nejsou připečetěni ke svému manželskému partnerovi
kněžskou pravomocí ve smrtelnosti nebo prostřednictvím zástupných obřadů, nebudou sezdáni ve světě, který přijde.
Studenti se také naučili, že jestliže opravdu milujeme Boha a milujeme-li svého bližního jako sebe sama, pak se
budeme snažit dodržovat všechna Boží přikázání.

Úvod
Tato lekce může studentům pomoci porozumět důležitosti uzavírání posvátných
smluv s Bohem a jejich dodržování. Také mohou poznat, jak je důležité radovat se,
když Bůh žehná druhým lidem.
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Náměty pro výuku
Matouš 19:28–20:16
Ježíš učí o věčném životě a uvádí podobenství o dělnících na vinici
Požádejte některého studenta, aby přišel dopředu. Řekněte mu, že když udělá
10 kliků, dostane malou odměnu (například 10 bonbónů). Poté, co udělá 10 kliků,
ho odměňte a požádejte dalšího dobrovolníka, aby přišel dopředu. Požádejte ho,
aby udělal jeden klik, a zeptejte se členů třídy, jakou by měl podle nich dostat
odměnu a proč. Poté oběma studentům řekněte, aby se vrátili na své místo.
Řekněte členům třídy, že druhý student dostane svoji odměnu později v průběhu
hodiny na základě toho, co se studenti dozvědí z písem.

Vysvětlete, že když Ježíš učil při pobřeží Judeje, Petr se zeptal, co apoštolové obdrží
za to, že se vzdali světského majetku kvůli tomu, aby následovali Spasitele.

Požádejte některého studenta, aby přečetl Matouše 19:28–30. Členy třídy vyzvěte,
aby text sledovali a zjistili, jak Spasitel Petrovi odpověděl.

• Co podle verše 29 zdědí každý, kdo opustí vše, co má, aby následoval Spasitele?

Vysvětlete, že Spasitel poté učil své učedníky podobenství, aby jim pomohl
porozumět tomu, že Nebeský Otec si přeje, aby všechny Jeho děti dostaly
příležitost obdržet věčný život. V tomto podobenství si jeden muž najímá dělníky,
aby pracovali na jeho vinici v různou denní dobu. Mohli byste vysvětlit, že běžný
pracovní den v dobách Nového zákona trval od 6:00 do 18:00 hodin a v různých
ročních obdobích se jeho délka nepatrně lišila.

Na tabuli překreslete následující tabulku nebo ji nakopírujte na papír, který rozdáte
studentům:

Dělníci (začátek
směny)

Dohodnutá
mzda

Odpracované
hodiny

Vyplacená
částka

Brzy ráno (6:00)

3. hodina (9:00)

6. hodina (12:00)

9. hodina (15:00)

11. hodina (17:00)

Vyzvěte studenty, aby pracovali ve skupinkách. Vybídněte je, aby si v rámci své
skupiny přečetli Matouše 20:1–7 a zaměřili se na to, jak dlouho jednotlivé skupiny
dělníků pracovaly a s jakou mzdou souhlasily. (Vysvětlete, že „peníz“ označuje
denár, což byla římská mince, která se zhruba rovnala dělníkově denní mzdě.)
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Po uplynutí dostatečné doby požádejte několik studentů, aby přišli k tabuli
a vyplnili první dva sloupce v tabulce (nebo je požádejte, aby je vyplnili na papíře,
který jste jim rozdali).

• Komu by mělo být podle vás nejlépe zaplaceno?

Požádejte některého studenta, aby přečetl Matouše 20:8–10. Členy třídy vyzvěte,
aby text sledovali a zaměřili se na to, kolik dostaly jednotlivé skupiny dělníků
zaplaceno.

• Kolik dostaly jednotlivé skupiny dělníků zaplaceno? (Poté, co studenti
odpovědí, napište 1 peníz do každého políčka ve sloupci nadepsaném slovy
„Vyplacená částka“.)

• Jaké myšlenky nebo pocity byste možná měli, kdybyste byli ve skupině dělníků,
kteří pracovali celý den a obdrželi stejnou odměnu jako ti, kteří pracovali
pouze hodinu?

Požádejte některého studenta, aby přečetl Matouše 20:11–14. Členy třídy vyzvěte,
aby text sledovali a zjistili, co ti, kteří pracovali celý den, řekli pánovi vinice a co řekl
on jim.

• Na co si ti, kteří pracovali celý den, stěžovali?

• Co jim na to pán vinice řekl?

• Jak byl pán vinice k těm, kteří pracovali celý den, spravedlivý?

Abyste studentům pomohli v tomto podobenství najít nějakou pravdu, vysvětlete,
že mzda rovnající se jednomu penízi může představovat nekonečný neboli věčný
život, jak je to zmíněno v Matoušovi 19:29. Napište na tabuli tuto nedokončenou
větu: Bůh dává věčný život všem lidem, kteří …

• Co by mohla v tomto podobenství představovat práce, jestliže odměna
představuje věčný život? (Odpovědi studentů se mohou lišit, ale nezapomeňte
zdůraznit, že práce může v tomto podobenství představovat uzavírání
posvátných smluv s Bohem a jejich dodržování. Poté, co studenti odpovědí,
dokončete pravdu napsanou na tabuli takto: Bůh dává věčný život všem
lidem, kteří se rozhodnou uzavřít s Ním posvátné smlouvy a dodržovat
je.)

Poukažte na to, že tato pravda nám pomáhá porozumět milosrdenství, jež Nebeský
Otec projevuje vůči jednotlivcům, kteří neuzavřou nebo nedodržují posvátné
smlouvy v mládí, a vůči těm, kteří nemají příležitost tak učinit během svého života.
(Viz NaS 137:7–8.)

• Proč je podle vás důležité, abychom věděli, že Bůh dává věčný život všem lidem,
kteří se rozhodnou uzavřít s Ním posvátné smlouvy a dodržovat je, bez ohledu
na to, kdy tak učiní?

Připomeňte studentům druhého dobrovolníka, který udělal pouze jeden klik,
a zeptejte se:

• Jakou odměnu by podle vás měl dostat za to, že udělal jeden klik? (Odměňte ho
stejně, jako jste odměnili studenta, který udělal 10 kliků.)
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Požádejte některého studenta, aby přečetl Matouše 20:15–16. Členy třídy vyzvěte,
aby text sledovali a zjistili, jak pán vinice odpověděl těm, kteří si stěžovali na jeho
laskavost vůči ostatním dělníkům.

• Co podle vás měl pán vinice na mysli, když se zeptal: „Čili oko tvé nešlechetné
jest, že já dobrý jsem?“ (Verš 15.)

Vysvětlete, že starší Jeffrey R. Holland z Kvora Dvanácti apoštolů parafrázoval tuto
otázku takto: „Proč byste měli žárlit na to, že jsem se rozhodl být laskavý?“ („Dělníci
na vinici“, Liahona, květen 2012, 31.)

• Co ve verši 16 znamená to, že „mnoho jest povolaných, ale málo vyvolených“?
(Být povolaný znamená, že jsme přizváni, abychom se podíleli na díle
Nebeského Otce. Být vyvolený znamená obdržet Jeho požehnání – včetně
požehnání věčného života. Viz také NaS 121:34–40.)

• Jaké zásadě se můžeme naučit z verše 16? (Studenti mohou uvést celou řadu
zásad, včetně této: Jestliže se rozhodneme, že budeme žárlit na to, že
Nebeský Otec žehná druhým, potom můžeme přijít o požehnání, která
chce dát nám.)

Přečtěte následující slova staršího Jeffreyho R. Hollanda a vyzvěte studenty, aby
přemítali o tom, jak jsou možná pokoušeni, aby žárlili na požehnání, která Nebeský
Otec dává druhým lidem:

„V našem životě nastanou chvíle, kdy někdo jiný obdrží nečekané požehnání
nebo získá nějaké mimořádné uznání. Naléhavě nás žádám, aby se nás nijak
nedotklo – a abychom dozajista nepociťovali závist – když někomu jinému přeje
štěstěna. Nic neztrácíme, když je někomu jinému něco přidáno. Nezávodíme proti
sobě v tom, kdo je nejbohatší nebo nejnadanější nebo nejkrásnější, nebo dokonce
nejpožehnanější. Závod, jehož se ve skutečnosti účastníme, je závod proti

hříchu. …

Chamtivost, nevrlost či hanobení druhých vás nepozvedá a ani ponižování někoho jiného
nezlepšuje vnímání vaší osobní hodnoty. A tak buďte laskaví a buďte vděční za to, že Bůh je
laskavý. Takto prožijete život šťastně.“ („Dělníci na vinici“, 31, 32.)

Vydejte svědectví o pravdách, které studenti rozpoznali při studiu podobenství
o dělnících na vinici.

Na tabuli napište následující větu. Dejte studentům chvíli na to, aby ji dokončili ve
svém studijním deníku nebo zápisníku: Na základě toho, čemu jsem se z tohoto
podobenství naučil(a), budu …

Po uplynutí dostatečné doby požádejte několik studentů, kterým to nebude
nepříjemné, aby se s ostatními členy třídy podělili o to, co napsali.

Příští blok (Matouš 23:1–26:30)
Abyste studentům pomohli připravit se na studium příštího bloku, vyzvěte je, aby
se zamysleli nad tím, jak se mohou nejlépe připravit na Pánův Druhý příchod.
Jakým pravdám Ježíš Kristus učil, když uvedl podobenství o deseti pannách,
hřivnách a o ovcích a kozlech? Který obřad Spasitel ustanovil, aby jím nahradil
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přesnice? Vyzvěte studenty, aby během studia v následujícím týdnu na tyto otázky
vyhledali odpovědi.
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LEKCE 26

Matouš 23
Úvod
Spasitel během posledního týdne svého působení ve
smrtelnosti odsoudil pokrytectví zákoníků a farizeů a bědoval

nad tím, že lid v Jeruzalémě nechtěl přijmout Jeho lásku
a ochranu.

Náměty pro výuku
Matouš 23:1–12
Spasitel odsuzuje pokrytectví zákoníků a farizeů
Požádejte studenty, aby si prohlédli svá písma a porovnali, čí sada písem je větší.

• Jak byste reagovali, kdyby někdo tvrdil, že ten, kdo má největší sadu písem, je
nejspravedlivější?

• Proč je to neúčinný způsob, jak posoudit, zda je člověk spravedlivý?

• Co by se mohlo stát, kdybychom spravedlivost druhých posuzovali podle
vnějšího vzhledu? (Některé lidi by to kromě jiného mohlo vést k pokrytectví.)

• Co je to pokrytectví? („Toto slovo obvykle označuje někoho, kdo předstírá, že je
zbožný, přestože tomu tak není.“ [Bible Dictionary, „Hypocrite“.] Také může
označovat někoho, kdo předstírá, že není zbožný, přestože ve skutečnosti je.)

Vysvětlete, že Spasitel během posledního týdne svého působení ve smrtelnosti
odsoudil při závěrečném veřejném vystoupení v chrámu v Jeruzalémě pokrytectví
zákoníků a farizeů.

Vyzvěte studenty, aby se v Matoušovi 23 zaměřili na pravdy, které jim pomohou
poznat, jak mají reagovat, když vidí, že druzí jednají pokrytecky, a co mohou dělat,
aby překonávali pokrytectví ve svém vlastním životě.

Požádejte několik studentů, aby se střídali při čtení Matouše 23:1–7. Vyzvěte členy
třídy, aby text sledovali a zjistili, v jakém ohledu se podle Spasitelových slov
zákoníci a farizeové chovali pokrytecky. Vysvětlete, že slova „na stolici Mojžíšově
posadili se“ (verš 2) znamenají, že zákoníci a farizeové zastávali postavení, v němž
měli pravomoc učit nauce a vykládat a uplatňovat zákon. Tato slova mohla také
doslovně odkazovat na stolec, který byl nalezen v některých starodávných
synagogách a byl určen pro ty, kteří sami sebe považovali za způsobilejší, než byli
všichni ostatní v synagoze.

• V jakém smyslu se zákoníci a farizeové chovali pokrytecky?
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Židovský muž s modlitebními řemínky

Máte-li k dispozici obrázek člověka
s modlitebními řemínky, které se rovněž
nazývají tfilin, ukažte ho studentům.
Vysvětlete, že zvykem Židů bylo nosit
modlitební řemínky, což jsou malé
kožené krabičky přivázané na čele a na
paži. Uvnitř těchto krabiček byly malé
pergamenové svitky, které obsahovaly
výňatky z židovských písem. Nošení
modlitebních řemínků pomáhalo
Židům pamatovat na to, že se mají řídit
Božími přikázáními. (Viz
Deuteronomium 6:4–9; 11:13–21;
Exodus 13:5–10, 14–16.) Pán
neodsuzoval ty, kteří nosili modlitební
řemínky, ale odsuzoval ty, kteří je
používali pokrytecky nebo si je
rozšiřovali, aby si jich ostatní všimli
nebo aby vypadali důležitěji.

• Proč podle Matouše 23:5 zákoníci
a farizeové rozšiřovali své
modlitební řemínky a „podolky
plášťů svých“?

• Jak jinak usilovali o to, aby „byli vidíni od lidí“ (verš 5) nebo aby získali
světské pocty?

• Co podle Pánovy rady učedníkům v Matoušovi 23:3 můžeme dělat, když
vidíme, že druzí jednají pokrytecky nebo předstírají, že jsou spravedliví, i když
ve skutečnosti tomu tak není? (Studenti mohou použít různá slova, ale v jejich
odpovědích by měla zaznít pravda podobná této: Můžeme se rozhodnout být
poslušni Božích zákonů, i když vidíme, že druzí jednají pokrytecky.)

• Proč je v dnešní době důležité, abychom se touto pravdou řídili?

Požádejte některého studenta, aby přečetl Matouše 23:8, a členy třídy vyzvěte, aby
se zaměřili na to, co podle Pánových slov lidé nemají dělat. Požádejte je, aby se
podělili o to, co zjistili.

Poukažte na slova „vy pak všickni bratří jste“ (verš 8) a vysvětlete, že Spasitel učil
druhé, aby se nepovažovali za lepší než ostatní, protože všichni jsou Boží děti
a v Jeho očích jsou rovnocenní.

Shrňte Matouše 23:9–10 vysvětlením, že Spasitel svědčil o tom, že Nebeský Otec je
náš Stvořitel a že On, Kristus, byl poslán od Otce a je naším pravým Mistrem, který
dává život. (Viz Překlad Josepha Smitha v anglickém vydání Bible SPD: poznámka
pod čarou a u Matouše 23:9; poznámka pod čarou a u Matouše 23:10.)

Vysvětlete, že zákoníci a farizeové se domnívali, že díky funkci a společenskému
postavení se stanou důležitějšími. Požádejte některého studenta, aby přečetl
Matouše 23:11–12, a členy třídy vyzvěte, aby zjistili, koho bude Spasitel podle svých
slov považovat za velikého v království Božím.
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• Kdo bude podle verše 11 považován za velikého v Božím království?

• Co se podle verše 12 stane, budeme-li se stejně jako farizeové povyšovat nad
druhé? (Poté, co studenti odpovědí, se ujistěte, že rozumějí této zásadě:
Snažíme-li se povyšovat nad druhé, budeme poníženi. Vysvětlete, že být
ponížen znamená být pokořen nebo zahanben nebo být méně respektován.)

• Co se podle veršů 11–12 stane, pokud jsme pokorní a sloužíme druhým?
(Studenti mohou použít různá slova, ale v jejich odpovědích by měla zaznít tato
zásada: Pokud budeme pokorní a budeme sloužit druhým, Pán nás
povýší.)

Vysvětlete, že slova „bude povýšen“ (verš 12) znamenají, že Pán nás pozvedne
a pomůže nám stát se více takovými, jako je On.

• Co podle toho, co jste se dozvěděli v Matoušovi 23, znamená být pokorný?

Na tabuli nakreslete následující schéma. Vyzvěte studenty, aby přemítali o tom,
jaké dobré skutky učinili nebo činí ve škole, doma a v Církvi. Vyzvěte je, aby se
zamysleli nad tím, kam by se na základě své motivace ke konání dobrých skutků
a snahy být pokornými, na tomto schématu umístili.

Povzbuďte je, aby pamatovali na to, že všichni jsme děti Nebeského Otce. Mohli
byste je také povzbudit, aby si dali za cíl, že příští měsíc prokáží každý den někomu
službu. Zvažte možnost vyzvat je, aby si o tomto zážitku napsali něco do deníku.

Matouš 23:13–36
Ježíš Kristus odsuzuje jednání zákoníků a farizeů
Před začátkem hodiny si připravte tři neprůhledné kelímky. Naneste bláto nebo
kolomaz na vnější stranu prvního a vnitřní stranu druhého kelímku; třetí kelímek
ponechejte čistý. Kelímky ukažte členům třídy a zeptejte se, ze kterého by se
nejraději napili. Požádejte některého studenta, aby si prohlédl vnitřek kelímků
a řekl, ze kterého by se nejraději napil a proč.

• V jakém smyslu představují špinavé kelímky pokrytce?

Shrňte Matouše 23:13–36 vysvětlením, že Spasitel odsuzoval zákoníky a farizee za
to, že se chovali pokrytecky. Vyzvěte studenty, aby si tyto verše zběžně pročetli
a vyhledali slovo, které Spasitel opakovaně pronášel na začátku několika veršů.
Požádejte je, aby se podělili o to, co našli. Mohli byste jim navrhnout, aby si v těchto
verších označili slovo běda. Vysvětlete, že slovo běda znamená žal, úzkost,
zármutek.

Na tabuli napište tyto odkazy na verše z písem a otázky:
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Matouš 23:23–24

Matouš 23:25–26

Matouš 23:27–28

Matouš 23:29–36

V jakém smyslu se zákoníci a farizeové chovali pokrytecky?

Jakých příkladů takovéhoto pokrytectví jsme svědky i v dnešní době?

Rozdělte studenty do dvojic. Vyzvěte studenty v každé dvojici, aby si společně
přečetli všechny odkazy napsané na tabuli a poté prodiskutovali příslušné otázky
napsané na tabuli.

Pomáhejte studentům naplňovat jejich roli ve vzdělávacím procesu
Proces duchovního učení se vyžaduje ze strany studenta úsilí a používání svobody jednání.
Mnohým studentům může připadat neobvyklé, a možná i obtížné, že by měli vynakládat úsilí, aby
se z písem učili. Vy jim však můžete pomoci v tom, aby pochopili svou roli v učení se evangeliu,
přijali ji a naplňovali ji. Když aktivně naplňují svou roli v učení se evangeliu, otvírají své srdce
vlivu Ducha Svatého.

Poté, co studentům poskytnete dostatek času, je požádejte, aby se podělili o své
odpovědi.

Požádejte některého z nich, aby přečetl Matouše 23:26, a členy třídy vyzvěte, aby se
zaměřili na to, co měli farizeové podle Spasitelových slov dělat, aby se zbavili
pokrytectví.

• Co měli farizeové podle Spasitelových slov udělat?

• Co se na základě toho, čemu Spasitel učil farizee, stane, budeme-li usilovat o to,
abychom se stali uvnitř duchovně čistými? (Poté, co studenti odpovědí, se
ujistěte, že rozumějí této zásadě: Usilujeme-li o to, abychom se stali uvnitř
duchovně čistými, projeví se to navenek tím, jaká činíme rozhodnutí.)

• Co musíme dělat, abychom se stali uvnitř duchovně čistými?

• Jak se může naše vnitřní spravedlnost odrážet navenek v našich rozhodnutích?

Vyzvěte studenty, aby se zamysleli nad tím, který kelímek nejlépe představuje jejich
současný duchovní stav. Vydejte svědectví o předchozí zásadě a povzbuďte
studenty, aby si stanovili cíl, který jim pomůže stát se duchovně čistými.
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Matouš 23:37–39
Spasitel běduje nad tím, že lidé v Jeruzalémě k Němu nechtějí přicházet
Ukažte nebo nakreslete obrázek slepice,
která ochraňuje svá kuřátka.

• Proč slepice shromažďuje svá
kuřátka pod křídla? (Aby je chránila
před nebezpečím. Poukažte na to, že
slepice by k ochraně svých kuřátek
obětovala i vlastní život.)

Požádejte některého studenta, aby
přečetl Matouše 23:37–39. Vyzvěte
členy třídy, aby text sledovali a zjistili,
v jakém smyslu Spasitel podle svých slov jedná podobně jako slepice shromažďující
svá kuřátka.

• V jakém smyslu jedná Spasitel podobně jako slepice, která shromažďuje svá
kuřátka?

• Co znamená, že nás Spasitel shromáždí?

Poukažte na slova „zanechávať se vám dům váš pustý“ (verš 38). Protože lidé
nechtěli, aby je Spasitel shromáždil, byli ponecháni bez ochrany. Tato slova se
mohla vztahovat na duchovní stav lidí v Ježíšově době i na jejich stav v budoucnu,
kdy měl být Jeruzalém zničen.

• Co můžeme na základě Ježíšova učení o slepici a kuřátkách získat, jsme-li
ochotni se nechat Spasitelem shromáždit? (Studenti mohou použít různá slova,
ale v jejich odpovědích by měla zaznít tato zásada: Jsme-li ochotni nechat se
shromáždit Spasitelem, dostane se nám Jeho péče a ochrany.)

• Jak můžeme dát Spasiteli najevo, že jsme ochotni nechat se Jím shromáždit?
(Odpovědi studentů pište na tabuli.)

Abyste studentům pomohli porozumět jednomu ze způsobů, jak se mohou
shromáždit ke Spasiteli, požádejte některého z nich, aby přečetl tato slova
presidenta Henryho B. Eyringa z Prvního předsednictva:

„[Spasitel] vícekrát řekl, že nás bude shromažďovat k sobě, jako kvočna
shromažďuje pod křídla svá kuřátka. Říká, že se musíme rozhodnout přijít
k Němu. …

Jednou z možností, jak to udělat, je shromáždit se se Svatými v Jeho Církvi.
Choďte na shromáždění, dokonce i když se to zdá obtížné. Máte-li odhodlání,
pomůže vám najít sílu, abyste to udělali.“ („V síle Páně“, Liahona, květen

2004, 18.)

• Co můžeme podle presidenta Eyringa dělat, abychom dali najevo, že jsme
ochotni nechat se Spasitelem shromáždit?

Vyzvěte studenty, aby se podívali na tabuli na seznam odpovědí na otázku, jak
můžeme projevit svou ochotu nechat se Kristem shromáždit. Požádejte je, aby se
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podělili o to, jak se jim dostalo nebo dostává péče a ochrany díky tomu, že se
shromažďují ke Spasiteli některým z těchto způsobů.

Vyzvěte je, aby si stanovili, co budou dělat pro to, aby se shromáždili ke Spasiteli,
aby se jim tak i nadále dostávalo Jeho péče a ochrany.
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LEKCE 27

Joseph Smith–Matouš;
Matouš 24

Úvod
Ježíš Kristus prorokoval o zničení Jeruzaléma a chrámu. Zjevil
znamení svého Druhého příchodu a nabádal věrné, aby onen
den vyhlíželi a připravovali se na něj.

Náměty pro výuku

Zdokonalování se jakožto učitel
Zatímco se budete chtít zdokonalovat a dál pracovat na tom, abyste učili tak, aby to Nebeského
Otce těšilo, bude vás Bůh během vaší přípravy inspirovat, posílí váš vztah se studenty, zvelebí
vaše úsilí a požehná vám svým Duchem. Pomůže vám poznat, jak můžete zlepšovat své úsilí učit
tak, abyste vedli studenty k porozumění učení a Usmíření Ježíše Krista a k tomu, aby se na ně
spoléhali.

Joseph Smith–Matouš 1:1–20
Ježíš prorokuje o zničení Jeruzaléma a chrámu
Ukažte obrázek „Druhý příchod“.
(Kniha obrázků z evangelia [2009], č. 66;
viz také LDS.org.) Vyzvěte studenty,
aby se zamysleli nad otázkami, které
ohledně Druhého příchodu Ježíše Krista
mají, a aby si je zapsali do studijního
deníku nebo zápisníku. V této chvíli se
na tyto otázky nesnažte odpovídat.
Vyzvěte studenty, aby odpovědi hledali
během studia knihy Joseph
Smith–Matouš.

Poukažte na to, že kniha Joseph
Smith–Matouš je Překlad Josepha
Smitha Matouše 23:39 a Matouše 24.
Shrňte Joseph Smith–Matouš 1:1–3
vysvětlením, že když Ježíš Kristus učil
v chrámu v Jeruzalémě, Jeho učedníci
pochopili, že se vrátí na zemi. Poté, co
Ježíš z chrámu odešel, k Němu přišli
Jeho učedníci a chtěli se dozvědět více
o tom, kdy bude chrám zničen.
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Požádejte některého studenta, aby přečetl Joseph Smith–Matouš 1:4. Vyzvěte členy
třídy, aby text sledovali a zjistili, jaké dvě otázky položili učedníci Ježíšovi na hoře
Olivetské. Požádejte studenty, aby se podělili o to, co zjistili, a na tabuli napište
tyto otázky:

1. Kdy dojde ke zničení Jeruzaléma a chrámu?

2. Jaké je znamení Druhého příchodu Ježíše Krista a zničení zlovolných?

Vysvětlete, že Ježíš Kristus na první otázku odpověděl ve verších 5–21 a na druhou
ve verších 21–55. Rozdělte studenty do dvojic. Vyzvěte je, aby si společně ve dvojici
přečetli Joseph Smith–Matouš 1:5–12 a vyhledali znamení vztahující se na zničení
Jeruzaléma a chrámu. Požádejte studenty, aby se podělili o to, co našli.

• Ačkoli Ježíš řekl, že během této doby budou Jeho učedníci trpět, co řekl o těch,
kteří zůstanou stálí a nebudou přemoženi? (Verš 11.)

• Jaké zásadě se můžeme z verše 11 naučit? (Studenti mohou použít různá slova,
ale v jejich odpovědích by měla zaznít tato zásada: Zůstaneme-li stálí
a nebudeme-li přemoženi, budeme spaseni. Slovy studentů napište tuto
zásadu na tabuli.)

• Co znamená být stálý a nebýt přemožen? (Slovo stálý naznačuje, že člověk je
neochvějný, pevný, neotřesitelný a nezdolný.)

Abyste studentům pomohli porozumět významu slova spasen ve verši 11,
vysvětlete, že ačkoli jsme stálí, nejspíše nebudeme ušetřeni těžkostí, ale nakonec
budeme spaseni v Božím království.

Požádejte některého studenta, aby přečetl následující odstavec. Vyzvěte členy třídy,
aby se zaměřili na to, jak byli ti, kteří zůstali stálí v dodržování Spasitelových rad,
zachráněni před zničením:

V Joseph Smith–Matouš 1:13–18 se dozvídáme, že Ježíš varoval své učedníky, aby
byli připraveni uprchnout do hor a nevracet se domů, protože Jeruzalém bude
napaden a zničen. Prorokoval o tom, že soužení v oněch dnech bude nejhorší, jaké
kdy Izrael zažil. V roce 70 po Kr., přibližně 40 let poté, co Ježíš pronesl tato slova,
Římané Jeruzalém obléhali a zabili přes milion Židů. Chrám byl zničen a nezůstal
v něm kámen na kameni – přesně tak, jak Spasitel prorokoval. (Viz Matouš 24:2.)
Avšak ti, kteří dbali Ježíšova varování, bezpečně unikli do města Pella, které leží asi
80 kilometrů severovýchodně od Jeruzaléma. (Viz Bible Dictionary, „Pella“.)

• Jak tato zkušenost Židů dokládá, jak je důležité zůstat stálí v poslušnosti
Spasitelových slov?

• Kdy jste byli požehnáni díky tomu, že jste zůstali neochvějní v dodržování
přikázání?

Shrňte Joseph Smith–Matouš 1:19–20 vysvětlením, že Ježíš prorokoval, že přestože
Židé budou trpět ve velikých zkouškách, budou zachováni díky smlouvě, kterou
s nimi Bůh uzavřel.
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Joseph Smith–Matouš 1:21–37
Ježíš prorokuje o znameních svého Druhého příchodu
Vysvětlete, že Spasitel, kromě toho, že vysvětlil znamení, která budou varovat před
zničením Jeruzaléma, odpověděl na druhou otázku učedníků proroctvím
o znameních svého Druhého příchodu.

Požádejte některého studenta, aby přečetl Joseph Smith–Matouš 1:21–23. Vyzvěte
členy třídy, aby text sledovali a zaměřili se na to, proč Pán zjevil znamení svého
Druhého příchodu.

• Proč je pro učedníky Ježíše Krista užitečné znát znamení, která předcházejí
Druhému příchodu?

Požádejte některého studenta, aby přečetl Joseph Smith–Matouš 1:24–26. Vyzvěte
členy třídy, aby věnovali pozornost tomu, jak se Spasitel při Druhém
příchodu ukáže.

• Jak se Spasitel při Druhém příchodu ukáže?

• Jak může tato znalost pomoci vyvoleným vyvarovat se toho, aby byli oklamáni?

Vyzvěte studenty, aby si přečetli Joseph Smith–Matouš 1:27–31 a zjistili, jaká
znamení budou předcházet Druhému příchodu.

• Jakým těžkostem budou lidé před Druhým příchodem čelit?

• Jaká znamení naděje budou podle veršů 27 a 31 předcházet Druhému
příchodu? (Studenti mohou použít různá slova, ale v jejich odpovědích by měla
zaznít tato pravda: Před Druhým příchodem Ježíše Krista budou
shromažďováni Pánovi vyvolení a evangelium bude kázáno po celém
světě.)

• Jak se podle toho, čeho jsme svědky, toto proroctví naplňuje?

Vysvětlete, že v knize Joseph Smith–Matouš 1:32–36 jsou popsána další znamení
spojená s Druhým příchodem.

Připomeňte studentům Spasitelovo varování, že v posledních dnech budou falešní
Kristové a falešní proroci usilovat o to, aby oklamali „dokonce vyvolené“. (Verš 22.)
Požádejte některého studenta, aby přečetl Joseph Smith–Matouš 1:37. Vyzvěte
členy třídy, aby text sledovali a zjistili, jak se mohou vyvolení vyvarovat toho, aby
byli oklamáni.

• Jak se mohou vyvolení vyvarovat toho, aby byli oklamáni?

• Jaké zásadě se můžeme z tohoto verše naučit? (Studenti mohou použít různá
slova, ale v jejich odpovědích by měla zaznít tato zásada: Budeme-li uchovávat
Pánovo slovo jako poklad, nebudeme oklamáni. Napište tuto zásadu na
tabuli.)

Abyste studentům pomohli porozumět této zásadě, požádejte některého z nich, aby
přečetl tento příběh od staršího M. Russella Ballarda z Kvora Dvanácti apoštolů:
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„Jeden z mých úžasných misionářů, který se mnou sloužil, když jsem byl
presidentem misie v Torontu [v Kanadě], mě o několik let později přijel navštívit.
Zeptal jsem se ho: ‚Bratře, jak vám mohu pomoci?‘

‚Bratře presidente,‘ řekl, ‚myslím, že ztrácím svědectví.‘

Nemohl jsem tomu uvěřit. Zeptal jsem se ho, jak je to možné.

‚Poprvé v životě jsem si přečetl nějakou protimormonskou literaturu,‘ řekl. ‚Mám několik otázek
a nikdo mi na ně nedokáže odpovědět. Jsem zmatený a myslím, že ztrácím svědectví.‘“ („When
Shall These Things Be?“ Ensign, Dec. 1996, 60.)

Vyzvěte studenty, aby se zamysleli, zda oni sami nebo někdo, koho znají, zažili
něco podobného jako tento bývalý misionář.

• Co byste poradili člověku, který se ocitl v takovéto situaci? Proč?

Požádejte některého studenta, aby četl dál vyprávění staršího Ballarda:

„Zeptal jsem se ho, jaké má otázky, a on mi je pověděl. Byly to obvyklé proticírkevní záležitosti,
ale potřeboval jsem trochu času na shromáždění materiálů, abych mu mohl dát smysluplné
odpovědi. Domluvili jsme si tedy schůzku za 10 dnů, kdy, jak jsem mu řekl, mu zodpovím každou
z jeho otázek. Když se chystal k odchodu, zastavil jsem ho.

‚Bratře, vy jste mi dnes položil několik otázek,‘ řekl jsem. ‚Teď mám jednu já pro vás.‘

‚Ano, bratře presidente?‘

‚Jak je to dlouho, co jste naposledy četl v Knize Mormonově?‘ zeptal jsem se.

Sklopil oči. Chvíli se díval k zemi. Poté se na mě podíval. ‚Už je to dlouho, presidente,‘ přiznal.

‚Dobře,‘ řekl jsem. ‚Dal jste mi úkol. A tak je jen spravedlivé, abych dal jeden i já vám. Chtěl bych,
abyste mi slíbil, že ode dneška až do naší příští schůzky budete každý den alespoň hodinu číst
Knihu Mormonovu.‘ Souhlasil, že to udělá.

Za deset dnů se vrátil do mé kanceláře a já jsem byl připraven. Vytáhl jsem si materiály, abych
mu začal odpovídat na otázky, ale on mě zastavil.

‚Bratře presidente,‘ řekl, ‚to nebude potřeba.‘ A vysvětlil: ‚Vím, že Kniha Mormonova je pravdivá.
Vím, že Joseph Smith je prorok Boží.‘

‚Tak to je skvělé,‘ řekl jsem. ‚Odpovědi si ale přesto vyslechnete. Dlouho jsem na nich pracoval,
takže se posaďte a poslouchejte.‘

A tak jsem odpověděl na všechny jeho otázky a poté jsem se zeptal: ‚Bratře, čemu jste se z toho
naučil?‘

A on řekl: ‚Věnovat Pánu právě tolik času jako ostatním věcem.‘“ („When Shall These Things
Be?“ 60.)

• Jak tato zkušenost dokládá zásadu, kterou jsme rozpoznali ve verši 37?

• Jak jste byli nebo jste požehnáni díky tomu, že uchováváte Pánovo slovo
jako poklad?
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Joseph Smith–Matouš 1:38–55
Ježíš uděluje svým učedníkům pokyny, jak se mají připravovat na Jeho Druhý příchod
Vysvětlete, že Ježíš učil pomocí podobenství své učedníky, jak mají uchovávat Jeho
slovo jako poklad a jak se mají připravovat na Jeho Druhý příchod.

Rozdělte studenty do dvojic. Jednomu studentovi z každé dvojice dejte za úkol, aby
si prostudoval Joseph Smith–Matouš 1:38–46, a druhému, aby si prostudoval
Joseph Smith–Matouš 1:47–54. Vyzvěte je, aby v zadaných verších vyhledali nauky
a zásady a aby si je zapsali.

Poté, co studentům poskytnete dostatek času, je požádejte, aby ve dvojicích shrnuli
podobenství, která četli, a aby diskutovali o těchto otázkách:

• Jaké pravdy jste rozpoznali?

• Jak Spasitel ilustroval tyto pravdy ve verších, které jste studovali?

Požádejte několik studentů, aby se podělili o pravdy, které rozpoznali a mezi něž
mohou patřit tyto zásady: Pouze Nebeský Otec ví, kdy nastane Spasitelův
Druhý příchod. Jestliže budeme vyhlížet znamení a budeme poslušni
Pánových přikázání, budeme na Spasitelův Druhý příchod připraveni.

Zopakujte pravdy nalezené v knize Joseph Smith–Matouš a vyzvěte studenty, aby
se zamysleli nad tím, jak jim tyto pravdy pomáhají zodpovědět otázky, které si
napsali na začátku hodiny. Požádejte je, aby vydali svědectví o pravdách, kterým se
naučili.

Požádejte některého studenta, aby přečetl tato slova staršího Dallina H. Oakse
z Kvora Dvanácti apoštolů (je-li to možné, dejte každému studentovi výtisk tohoto
citátu):

„Co kdyby den Jeho příchodu byl zítra? Kdybychom věděli, že se setkáme
s Pánem 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?

Když bychom ony věci činili tehdy, proč ne nyní?“ („Příprava na Druhý příchod“,
Liahona, květen 2004, 8–9.)

Vyzvěte studenty, aby si napsali odpověď na tuto otázku: Kdybych věděl(a), že se
zítra setkám se Spasitelem, co bych dnes změnil(a)? Povzbuďte je, aby jednali podle
toho, co si napsali.
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LEKCE 28

Matouš 25:1–13
Úvod
Když Ježíš Kristus učil učedníky v soukromí na hoře Olivetské
o svém Druhém příchodu, učil podobenství o deseti pannách.

Náměty pro výuku
Matouš 25:1–13
Ježíš Kristus učí podobenství o deseti pannách

Používejte příběhy, abyste zaujali pozornost studentů a prohloubili jejich
porozumění
Příběhy mohou zaujmout pozornost studentů a mohou jim pomoci porozumět evangeliu
prostřednictvím zážitků druhých. Příběhy, které názorně vysvětlují zásady evangelia v novodobém
kontextu nebo v kontextu písem, mohou studentům pomoci pochopit, jak se tyto zásady týkají
jejich života, a mohou jim pomoci pocítit touhu je uplatňovat v praxi.

Požádejte některého studenta, aby přečetl následující příběh od staršího Jeffreyho
R. Hollanda z Kvora Dvanácti apoštolů o mladém navrátivším se misionáři, který se
na svědeckém shromáždění podělil o svůj osobní zážitek. Vyzvěte studenty, aby si
představili, jak by se asi cítili, kdyby byli oním mladým mužem v tomto příběhu.

„Vyprávěl o tom, jak se jednou, krátce poté, co byl v 18 letech vysvěcen starším,
vracel domů z rande. Během onoho rande došlo k něčemu, na co nebyl vůbec
hrdý. Nešel do žádných podrobností, což by se na veřejnosti ani nehodilo. Dodnes
nevím, co přesně se tenkrát stalo, ale pro něj to mělo takový význam, že to
ovlivnilo jeho ducha a sebeúctu.

Když seděl chvíli v autě před svým domem, přemýšlel o tom, co se stalo,
a pociťoval nad tím skutečnou lítost, vyběhla z domu jeho matka-nečlenka a vyděšeně zamířila
přímo k autu. Vychrlila na něj, že jeho mladší bratr právě doma upadl, rozbil si hlavu a měl jakýsi
záchvat nebo křeče. Otec, který také nebyl členem, okamžitě zavolal sanitku, ale bylo jasné, že
než pomoc dorazí, přinejlepším to chvíli potrvá.

‚Pojď a udělej něco,‘ naléhala matka. ‚Nemáte ve vaší Církvi něco, co v takových chvílích děláte?
Máš jejich kněžství. Tak pojď a udělej něco!‘ …

Tento večer, kdy někdo, koho velmi miloval, potřeboval jeho víru a sílu, mu tento mladý muž
nedokázal pomoci. Pocity, s nimiž zrovna bojoval, a provinění, kterého se podle svého soudu
právě dopustil, ať už šlo o cokoli, mu nedovolovaly předstoupit před Pána a požádat Ho
o požehnání, kterého bylo zapotřebí.“ („Důvěra spočívající ve způsobilosti“, Liahona, duben
2014, 58–59.)

• Na co byste mysleli, kdybyste se ocitli v situaci tohoto mladého muže? Proč je
tak důležité, abychom byli vždy připraveni?
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Ukažte obrázek „Podobenství o deseti
pannách“. (Kniha obrázků z evangelia
[2009], č. 53; viz také LDS.org.)
Připomeňte studentům, že když byl
Ježíš Kristus se svými učedníky na hoře
Olivetské, učil je o svém Druhém
příchodu. (Viz Matouš 24.) Tehdy
pronesl podobenství o deseti pannách,
aby názorně vysvětlil, jak se mají
připravovat na Jeho Druhý příchod.

Požádejte některého studenta, aby
přečetl Matouše 25:1–4. Vyzvěte členy třídy, aby text sledovali a vyhledali hlavní
prvky tohoto podobenství. Požádejte je, aby se podělili o to, co našli. Na tabuli
napište tato slova:

Ženich

Moudré a pošetilé panny

Lampy a olej

Vysvětlete, že podle židovských svatebních zvyklostí šel večer ženich za doprovodu
svých blízkých přátel na svatební obřad do domu nevěsty. Po obřadu se svatebčané
přesunuli do domu ženicha na hostinu. Od svatebních hostů, kteří se účastnili
tohoto průvodu, se očekávalo, že si ponesou vlastní lampy nebo pochodně, aby tak
dali najevo, že patří ke svatebčanům, a aby této události přidali na jasu a kráse.

Požádejte několik studentů, aby se střídali při čtení Matouše 25:5–13. Vyzvěte členy
třídy, aby text sledovali a zjistili, co dělaly moudré panny a co dělaly panny pošetilé.

Místo toho, aby studenti přečetli Matouše 25:5–13, byste jim mohli pustit
část videa „They That Are Wise“ [„Ti, kteří jsou moudří“] (časový kód

0:00–5:46), které zobrazuje podobenství o deseti pannách. Toto video najdete na
DVD Doctrine and Covenants and Church History Visual Resources a na stránkách
LDS.org. Než video pustíte, vyzvěte studenty, aby si všímali toho, co dělaly moudré
panny a co dělaly panny pošetilé.

• Co udělalo pět moudrých panen? Co udělalo pět pošetilých panen?

Poukažte na prvky podobenství, které jste napsali na tabuli. Požádejte členy třídy,
aby navrhli, co podle nich každý prvek může představovat.

Na tabuli vedle slova Ženich napište Ježíš Kristus. Vysvětlete, že slova „když
prodlíval ženich“ (verš 5) a „o půlnoci pak stal se křik“ (verš 6) se vztahují na
Druhý příchod Ježíše Krista.

• Co se z těchto slov můžeme dozvědět o Druhém příchodu Ježíše Krista?

Vysvětlete, že moudré i pošetilé panny, které byly pozvány na hostinu, představují
členy Církve. (Viz Dallin H. Oaks, „Příprava na Druhý příchod“, Liahona, květen
2004, 8.) Na tabuli vedle slov Moudré a pošetilé panny napište Členové Církve.
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Vyzvěte studenty, aby si znovu prošli Matouše 25:8–9 a zamysleli se nad tím, proč
se moudré panny nerozdělily o svůj olej s pannami pošetilými. Požádejte některého
studenta, aby přečetl následující slova presidenta Spencera W. Kimballa. Vyzvěte
členy třídy, aby se zaměřili na to, co může olej představovat a proč se o něj nelze
rozdělit.

„Nebylo to sobecké ani nelaskavé. O takový olej, kterého je zapotřebí, aby ozářil
cestu a osvětlil temnotu, se nelze rozdělit. Jak se může člověk rozdělit
o poslušnost zásady desátku; o mysl naplněnou pokojem plynoucím ze
spravedlivého života; o nashromážděné poznání? Jak se může člověk rozdělit
o víru či svědectví? Jak se může člověk rozdělit o své postoje, o svoji cudnost
nebo o zkušenosti, které získal na misii? Jak se může člověk rozdělit o výsady

získané v chrámu? Takovýto druh oleje musí získat každý sám pro sebe. …

V tomto podobenství lze olej koupit na trhu. V našem životě se olej připravenosti shromažďuje
kapku po kapce spravedlivým životem. … Každý skutek oddanosti a poslušnosti je kapkou, která
se ukládá do naší zásoby.“ (Faith Precedes the Miracle [1972], 255–256.)

• Co představuje v tomto podobenství olej? (Na tabuli vedle Lampy a olej pište
odpovědi studentů, jako například duchovní příprava, svědectví, víra, obrácení
nebo zkušenosti. Abyste dále objasnili symbolický význam oleje, mohli byste
studentům navrhnout, aby si přečetli Nauku a smlouvy 45:56–57 a napsali si
tento verš jako křížový odkaz k Matoušovi 25:8.)

• Jaké pravdě o půjčování duchovní přípravy se můžeme naučit z tohoto
podobenství a ze slov presidenta Kimballa? (Až studenti odpovědí, napište na
tabuli tuto pravdu: Duchovní přípravu si nemůžeme půjčit od druhých.)

• Jakou pravdu se z tohoto podobenství dozvídáme ohledně toho, jak se připravit
na Druhý příchod? (Studenti mohou použít různá slova, ale ujistěte se, že
v jejich odpovědích zazní tato pravda: Na Druhý příchod se připravujeme
tím, že prohlubujeme své svědectví a obrácení skrze každodenní
spravedlivost. Napište tuto pravdu na tabuli.)

Rozdejte studentům kopie níže uvedeného materiálu na rozdání. Vyzvěte
je, aby na tento papír napsali, jak mohou získat „olej“ duchovní

připravenosti.

Příprava na Pánův Druhý příchod
V rámci přípravy na Pánův Druhý příchod si budu doplňovat „olej“ do „lampy“ tím, že:
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Poté, co studentům poskytnete dostatek času, několik z nich požádejte, aby se o své
myšlenky podělili s ostatními členy třídy.

Abyste studentům pomohli porozumět tomu, jak ještě si mohou olej
shromažďovat kapku po kapce spravedlivým životem, zvažte možnost pustit

zbývající část videa „They That Are Wise“ [„Ti, kteří jsou moudří“] (v čase
5:46–8:44). Vyzvěte studenty, aby si při sledování videa připsali ke svým stávajícím
poznámkám další myšlenky.

Požádejte některého studenta, aby přečetl Matouše 25:10–12. Vyzvěte členy třídy,
aby text sledovali a zaměřili se na to, co ženich řekl pošetilým pannám. Požádejte
je, aby se podělili o to, co zjistili.

Vysvětlete, že Překlad Josepha Smitha u Matouše 25:11 objasňuje, že ženich řekl:
Neznáte mne. (Viz poznámka pod čarou a u Matouše 25:12 v anglickém vydání
Bible SPD.)

• Co slova „neznáte mne“ vypovídají o pěti pošetilých pannách? Jak se to, že
známe Pána, liší od toho, že o Něm pouze něco víme?

• Čemu se můžeme z tohoto verše naučit o tom, co musíme dělat, abychom byli
na Pánův příchod připraveni? (Pomozte studentům rozpoznat tuto zásadu:
Abychom byli připraveni na Pánův příchod a byli hodni přebývat v Jeho
přítomnosti, musíme Ho poznat.

• Jak se vám v poslední době daří poznávat lépe Spasitele?

LEKCE 28

166



Připomeňte studentům příběh o mladém nositeli kněžství ze začátku hodiny, který
nebyl připraven ve chvíli, kdy to bylo potřeba. Vysvětlete, že tento mladý muž běžel
do domu jednoho staršího muže ze sboru, který bydlel v jejich ulici. Tento starší
muž dal mladíkovu mladšímu bratrovi požehnání, díky němuž se jeho stav
stabilizoval, dokud nepřijeli záchranáři. Požádejte některého studenta, aby přečetl
svědectví tohoto mladého muže, jak je převyprávěl starší Holland:

„‚Nikdo, kdo nikdy nečelil tomu, čemu jsem ten večer čelil já, nemůže pochopit,
jak moc jsem se styděl a jak moc mě trýznil pocit, že jsem nebyl způsobilý použít
kněžství, jehož jsem byl nositelem. Tato vzpomínka mě drásá ještě o to více, že to
byl můj mladší bratr, který mě potřeboval, a moji milovaní rodiče-nečlenové, kteří
měli veliký strach a po právu ode mě očekávali něco více. Ale jak tu dnes před
vámi stojím, mohu vám dosvědčit toto,‘ řekl. ‚Nejsem dokonalý, ale od onoho

večera jsem již nikdy neudělal nic, co by mi bránilo předstoupit s důvěrou před Pána a požádat
Ho o pomoc, když je to potřeba. Osobní způsobilost je v tomto světě, kde žijeme, bitvou,‘ řekl,
‚ale je to bitva, kterou vyhrávám. Jednou v životě jsem byl svědkem toho, jak prst zatracení
ukazoval mým směrem, a nemám vůbec v úmyslu ho ještě někdy vidět, pokud pro to budu moci
něco udělat. A samozřejmě,‘ dodal na závěr, ‚mohu pro to udělat všechno.‘“ („Důvěra spočívající
ve způsobilosti“, 59.)

Vyzvěte studenty, aby se zamysleli nad tím, co musí dělat pro to, aby byli duchovně
připraveni na Pánův příchod a aby byli hodni přebývat v Jeho přítomnosti. Mohli
byste je povzbudit, aby si zakroužkovali jeden nebo dva typy jednání, jež si napsali
na papír, který jste jim rozdali, a aby si dali za cíl jednat tak, aby se prohloubila
jejich duchovní připravenost. Vyzvěte je, aby si tento materiál vzali domů, aby jim
jejich cíl připomínal.
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LEKCE 29

Matouš 25:14–46
Úvod
Když Ježíš Kristus učil učedníky na hoře Olivetské o svém
Druhém příchodu, vyprávěl podobenství o hřivnách. Také
vysvětlil, že až znovu přijde, oddělí spravedlivé od zlovolných.

Náměty pro výuku
Matouš 25:14–30
Ježíš Kristus učí své učedníky podobenství o hřivnách
Před začátkem hodiny umístěte na jednu stranu místnosti pět mincí a na druhou
stranu dvě mince. Do kapsy si dejte osm mincí.

Na začátku hodiny požádejte tři studenty, aby přišli dopředu a pomohli vám
předvést podobenství, kterému Ježíš Kristus učil své učedníky a které bylo součástí
pokynů ohledně Jeho Druhého příchodu.

Požádejte některého studenta, aby přečetl Matouše 25:14–18. Vyzvěte členy třídy,
aby text sledovali a zjistili, co každý služebník obdržel a co s tím udělal.

• Co dal pán každému svému služebníkovi? (Vysvětlete, že hřivny v tomto
podobenství byly určité obnosy peněz. Vyndejte z kapsy oněch osm mincí
a dejte jednomu studentovi pět mincí, druhému dvě a třetímu jednu.)

• Co jednotliví služebníci udělali s penězi, které dostali?

Požádejte studenta, který má pět mincí, aby přinesl dalších pět mincí z jedné strany
místnosti. Studenta, který má dvě mince, požádejte, aby přinesl další dvě mince
z druhé strany místnosti. Studenta, který má jednu minci, požádejte, aby ji schoval
nebo aby předstíral, že ji zakopává.

Požádejte studenty, aby vám mince vrátili a posadili se. Na tabuli napište tyto
základní části podobenství (neuvádějte výklad v závorkách):

Pán služebníků (Pán Ježíš Kristus)

Služebníci (Pánovi učedníci)

Hřivny (Dary a schopnosti, které Pán dává svým učedníkům)

• Co mohou představovat jednotlivé části tohoto podobenství? (Vysvětlete, že
některé dary a schopnosti, které máme ve smrtelnosti, jsme obdrželi a rozvíjeli
v předsmrtelném životě. Můžeme se rozhodnout, že ve smrtelnosti budeme
v rozvíjení těchto i dalších darů pokračovat.)

• Proč podle Matouše 25:15 dal pán každému služebníkovi jiný obnos peněz?
(Poté, co studenti odpovědí, poukažte na to, že slova „každému podlé možností
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jeho“ naznačují, že Bůh dává každému z nás dary a schopnosti, které
potřebujeme, podle našich okolností.)

Přečtěte následující otázky a vyzvěte studenty, aby o nich přemítali:

• Kterému služebníkovi se podle vás nejvíce podobáte: tomu, který dostal pět
hřiven, dvě hřivny, nebo jednu hřivnu? Proč?

Požádejte některého studenta, aby přečetl Matouše 25:19–21. Vyzvěte členy třídy,
aby text sledovali a zjistili, co pán řekl služebníkovi, který dostal pět hřiven.

• Co řekl pán prvnímu služebníkovi?

Vysvětlete, že být ustanoven „nad mnohem“ a vejít „v radost pána svého“ (Matouš
25:21) se týká naplnění našich božských možností a obdržení věčného života
s Nebeským Otcem.

• Jaké zásadě se můžeme naučit z příkladu prvního služebníka? (Toto je jedna ze
zásad, které mohou v odpovědích studentů zaznít: Pokud věrně používáme
dary a schopnosti, které nám Pán dal, můžeme tak naplnit své božské
možnosti a obdržet věčný život.)

• Jaké příklady věrného používání darů a schopností, které nám Pán dal,
můžete uvést?

Poukažte na to, že druhý služebník si mohl stěžovat, když viděl, že první služebník
obdržel pět hřiven, a on pouze dvě. Místo toho věrně použil ty hřivny, které dostal.

Požádejte některého studenta, aby přečetl Matouše 25:22–23. Vyzvěte členy třídy,
aby text sledovali a zjistili, co pán řekl služebníkovi, který dostal dvě hřivny.

• Co řekl pán služebníkovi, který dostal dvě hřivny?

• I když pán dal prvním dvěma služebníkům odlišný obnos peněz, proč podle vás
oba dostali od svého pána stejnou odpověď?

• Jaké zásadě se můžeme naučit z příkladu muže, který dostal dvě hřivny?
(Studenti mohou použít různá slova, ale v jejich odpovědích by měla zaznít tato
zásada: Budeme-li věrně používat dary a schopnosti, které nám Pán dal,
bez ohledu na to, kolik těchto darů a schopností máme nebo jaké mohou
být povahy, bude nám Pán žehnat. Slovy studentů napište tuto zásadu na
tabuli.)

Vyzvěte členy třídy, aby se zamysleli nad tím, zda měli někdy dojem, že někdo jiný
má více darů a schopností nebo lepší dary a schopnosti, než mají oni. Poukažte na
zásadu, kterou jste právě napsali na tabuli.

• Jak nám může pamatování na tuto zásadu pomoci, když máme pocit, že někdo
obdržel více darů nebo lepší dary, než máme my?

Požádejte některého studenta, aby přečetl následující slova staršího Quentina
L. Cooka z Kvora Dvanácti apoštolů:
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„Rozvíjení našich talentů je nejlepším měřítkem osobního pokroku. …
Porovnáváme-li požehnání s druhými, vede to téměř jistě ke ztrátě radosti.
Nemůžeme být vděční a zároveň závistiví. Pokud skutečně chceme mít Ducha
Páně a pociťovat radost a štěstí, měli bychom se ze svých požehnání radovat
a být vděční.“ („Rejoice!“ Ensign, Nov. 1996, 29, 30.)

• Jak můžeme objevit dary a schopnosti, které nám Pán dal?

Dejte všem studentům list papíru a vyzvěte je, aby nahoru napsali své jméno.
Vybídněte je, aby každý podal svůj papír studentovi, který sedí vedle něho. Vyzvěte
je, aby napsali nějaký dar nebo schopnost, kterou vidí u toho, jehož jméno je
napsané na papíře. Řekněte jim, aby si papíry podávali po třídě a psali na ně dary
a schopnosti, které u ostatních vypozorovali.

Pěstujte studijní prostředí, které je láskyplné, uctivé a má určitý záměr
Když studenti poznají, že je učitel a ostatní studenti mají rádi a že je respektují, budou s větší
pravděpodobností přicházet na výuku připraveni učit se. Přijetí a láska, kterou pocítí, mohou
obměkčit jejich srdce, zmírnit jejich obavy a vštípit jim touhu a důvěru nutnou k tomu, aby se ve
třídě dokázali dělit o své myšlenky, zážitky a pocity.

Po několika minutách studenty požádejte, aby papíry vrátili původním vlastníkům.
Poskytněte jim čas na to, aby si přečetli o darech a schopnostech, které v nich druzí
vidí. Pak je vyzvěte, aby na svůj papír napsali odpověď na tuto otázku:

• Jak například můžete používat jeden z těchto svých darů, abyste napomáhali
nést dílo Páně kupředu?

Poukažte na to, že podobenství o hřivnách obsahuje varování týkající se darů
a schopností, které jsme dostali. Požádejte několik studentů, aby se střídali při čtení
Matouše 25:24–30. Vyzvěte členy třídy, aby text sledovali a věnovali pozornost
tomu, jak pán odpověděl služebníkovi, který svoji hřivnu ukryl. Po přečtení verše 27
vysvětlete, že požitek znamená úrok (příjem získaný investováním peněz nebo jejich
půjčováním).

• Proč ukryl poslední služebník svoji hřivnu? Jak na jeho rozhodnutí pán
reagoval?

• I když tento služebník neutratil žádné pánovy peníze, co bylo na jeho jednání
špatného?

• Jak by podle vás pán tomuto služebníkovi odpověděl, kdyby mu vrátil
dvě hřivny?

• Co se stalo s hřivnou, kterou pán tomuto služebníkovi dal? (Byla mu odňata
a dostal ji někdo jiný.)

Požádejte některého studenta, aby přečetl následující slova staršího Sterlinga
W. Silla ze Sedmdesáti. Vyzvěte členy třídy, aby se zaměřili na to, proč ztrácíme
dary a schopnosti, nepoužíváme-li je k dobrým účelům.

LEKCE 29

170



„[Třetí služebník] nepřišel o hřivnu proto, že udělal něco špatného, ale spíše
proto, že mu strach bránil vůbec něco udělat. Tímto způsobem však přicházíme
o většinu svých požehnání. …

Když člověk nepoužívá svaly své paže, ztrácí jejich sílu. … Když nerozvíjíme své
schopnosti, ztrácíme je. Když lidé v minulých dobách nectili kněžství, bylo od nich
odňato. … Žádné talenty v oblasti duchovní, duševní ani fyzické se nerozvíjejí,

jsou-li zakopány v zemi.“ (The Law of the Harvest [1963], 375.)

• Jaké zásadě se můžeme naučit z příkladu služebníka, který svou hřivnu ukryl?
(Ačkoli studenti mohou navrhnout různé zásady, ujistěte se, že v jejich
odpovědích zazní tyto pravdy: Strach nám může zabránit v tom, abychom
používali dary a schopnosti, které nám Pán dal. Nebudeme-li rozvíjet
a používat své duchovní dary pro dobro, pak je ztratíme.)

• Jak nám může strach zabránit v tom, abychom prostřednictvím svých darů
a schopností konali dobro?

Požádejte studenty, aby vydali svědectví o zásadách, které probírali. Povzbuďte je,
aby své dary a schopnosti používali k šíření Pánova díla.

Matouš 25:31–46
Spasitel předpovídá oddělení zlovolných a spravedlivých při svém Druhém příchodu
Ukažte obrázek „Druhý příchod“.
(Kniha obrázků z evangelia [2009], č. 66;
viz také LDS.org.) Požádejte některého
studenta, aby přečetl Matouše 25:31–33.
Vyzvěte členy třídy, aby text sledovali
a zjistili, co Pán udělá s lidmi na zemi
po svém Druhém příchodu.

• Co udělá Pán s lidmi na zemi po
svém Druhém příchodu?

• Jaká zvířata Pán použil pro
znázornění zlovolných? A jaká pro
znázornění spravedlivých?

Rozdělte studenty do dvojic. Vyzvěte
polovinu studentů, aby si společně ve
dvojicích přečetli Matouše 25:34–40
a zaměřili se na to, jak Pán určí, zda je
dotyčný člověk „ovce“ (Matouš
25:32–33). Druhou polovinu vyzvěte,
aby si přečetli Matouše 25:41–46
a zaměřili se na to, jak Pán určí, zda je
dotyčný člověk „kozel“ (Matouš 25:32–33).

Poté, co jste studentům poskytli dostatek času, vybídněte každou dvojici, aby
spolupracovala s jinou dvojicí, která četla druhé verše. Požádejte studenty, aby
v rámci svých skupinek shrnuli to, o čem četli, a aby diskutovali o těchto otázkách:
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• Jak se podle Pána liší ti, kteří Ho milují (ovce), od těch, kteří Ho nemilují
(kozli)?

• Jaké zásadě se můžeme z těchto veršů naučit?

Požádejte někoho z každé skupiny, aby na tabuli napsal zásadu, kterou jeho
skupina rozpoznala. V odpovědích studentů by měly zaznít přibližně tyto zásady:
Když máme rádi druhé a sloužíme jim, projevujeme tím lásku k Pánu. Když
zanedbáváme potřeby druhých, zanedbáváme tím Pána.

Abyste studentům pomohli porozumět těmto zásadám, položte jim například
tyto otázky:

• Jak by se ten, kdo by byl na Pánově pravici, zachoval ke své malé sestře, která by
ho žádala o pomoc s domácím úkolem?

• Jak by se ten, kdo by byl na Pánově levici, zachoval ke spolužákovi, kterému by
na chodbě ve škole spadly knihy?

• Jak nám může porozumění těmto zásadám pomoci zlepšovat vztahy s druhými?

Vyzvěte studenty, aby přemítali o tom, jak se v uplynulých 24 hodinách chovali
k druhým lidem. Vybídněte je, aby se zamysleli nad tím, zda by se rozhodli
zachovat se jinak, kdyby se v podobné situaci ocitli v budoucnu. Povzbuďte je, aby
přemýšleli o tom, jak mohou častěji projevovat druhým lásku a sloužit jim,
a vybídněte je, aby na základě toho jednali. Až se příště se studenty setkáte, mohli
byste se k tomuto tématu vrátit a požádat je, aby se podělili o některé své pozitivní
zážitky.
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LEKCE 30

Matouš 26:1–30
Úvod
Dva dny před svátkem přesnic se Jidáš spikl s židovskými
vůdci, kteří chtěli Ježíše zabít. Během večera svátku přesnic
Ježíš zavedl svátost.

Náměty pro výuku

Při přípravě každé lekce mějte na mysli své studenty
Během přípravy na výuku přemýšlejte o tom, jak byste chtěli, aby studenti uplatňovali nauky
a zásady probírané v dané lekci. President Thomas S. Monson připomínal učitelům evangelia, že
„cílem výuky evangelia … není ‚nasypat informace‘ do mysli členů třídy. … Cílem je inspirovat
jednotlivce, aby o zásadách evangelia přemýšleli, aby je vnímali a pak se podle nich snažili žít.“
(Conference Report, Oct. 1970, 107.)

Matouš 26:1–16
Jidáš se spikne s židovskými vůdci, kteří chtějí Ježíše zabít
Před začátkem hodiny připravte stůl tak, že na něj dáte ubrus a položíte na něj
několik kousků nekvašeného chleba (nebo sucharů) a pohárek. Poté, co hodinu
uvedete, vysvětlete, že v době Kristově byste na židovském stole během přesnic
nalezli mezi jinými i tyto věci.

• Co bylo účelem svátku přesnic? (Svátek přesnic byl zaveden v době Mojžíšově,
aby dětem Izraele připomínal, že kolem jejich domů prošel anděl zkázy a pobil
prvorozené děti v Egyptě. [Viz Exodus 12:21–28; 13:14–15.] Izraelité v rámci
svátku přesnic obětovali beránka a jeho krví pokropili veřeje dveří. Tento
beránek symbolizoval příchod Mesiáše, jehož smírná oběť spasí lidstvo od smrti
a hříchu. [Viz Průvodce k písmům, „Přesnice“, scriptures.lds.org.])

Požádejte některého studenta, aby přečetl Matouše 26:1–2. Vyzvěte členy třídy, aby
text sledovali a zjistili, k čemu podle Ježíšových slov mělo po oslavě přesnic dojít.

• K čemu podle Ježíšových slov mělo po oslavě přesnic dojít?

Požádejte některého studenta, aby přečetl Matouše 26:3–5. Vyzvěte členy třídy, aby
text sledovali a zjistili, kdo v té době osnoval plán na zabití Ježíše.

• Proč se zákoníci a přední kněží rozhodli čekat a zabít Ježíše až po oslavě
přesnic?

Shrňte Matouše 26:6–13 vysvětlením, že když byl Ježíš v Betany, přišla za Ním
jedna žena a pomazala Ho velmi drahým olejem, aby tak potvrdila Jeho blížící se
smrt a pohřeb. Někteří Jeho učedníci, včetně Jidáše, který byl jedním z dvanácti
apoštolů a pokladníkem, si stěžovali, že se tento olej měl prodat, aby se tak
pomohlo chudým. Jidášovi však nešlo o chudé, ale byl to zloděj, který si chtěl
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utržené peníze nechat pro sebe. (Viz Jan 12:4–6.) (Poznámka: Pomazání Ježíše
v Betany se podrobněji probírá v lekci k Markovi 11–14.)

Požádejte některého studenta, aby přečetl Matouše 26:14–16. Vyzvěte členy třídy,
aby text sledovali a zjistili, co Jidáš udělal poté, co ho Spasitel pokáral za to, že si
stěžoval.

• Co udělal Jidáš? (Tajně se domluvil s předními kněžími, že jim pomůže najít
a zatknout Ježíše.)

• Kolik zaplatili přední kněží Jidášovi za to, že jim Ježíše vydá?

Vysvětlete, že „podle zákona Mojžíšova by třicet lotů stříbra bylo pro vlastníka
odškodněním za smrt otroka. (Viz Exodus 21:32.) … Tato cena za zradu naznačuje,
jak málo si Jidáš a přední kněží Spasitele vážili.“ (New Testament Student Manual
[Church Educational System manual, 2014], 81.) Je také naplněním starozákonního
proroctví o tom, že Jidáš zradí Spasitele. (Viz Zachariáš 11:12.)

Matouš 26:17–25
Ježíš a Jeho učedníci se účastní hostiny u příležitosti přesnic
Ukažte zrcadlo a zeptejte se:

• Čím vším nám může být zrcadlo užitečné?

Požádejte některého studenta, aby přečetl tato slova presidenta Dietera
F. Uchtdorfa z Prvního předsednictva:

„Často se zdráháme podívat hluboko do duše a postavit se svým slabostem,
omezením a obavám. …

Ovšem schopnost vidět sebe sama v jasném světle je naprosto zásadní pro to,
abychom duchovně rostli a prospívali. …

Dovolte mi říci, že účinným zrcadlem, do něhož se můžeme při vlastním
sebehodnocení podívat, jsou svatá písma a proslovy pronesené na generální

konferenci.“ („Jsem to já, Pane?“ Liahona, listopad 2014, 58.)

• Jak mohou písma a proslovy pronesené na generální konferenci sloužit jako
zrcadlo?

Vyzvěte studenty, aby při studiu Matouše 26:17–25 vyhledali zásadu, která jim
pomůže rozpoznat jejich slabosti a snažit se je překonat.

Shrňte Matouše 26:17–19 vysvětlením, že Ježíš řekl svým učedníkům, aby pro
hostinu u příležitosti přesnic zajistili místnost v Jeruzalémě.

Požádejte některého studenta, aby přečetl Matouše 26:20–21. Vyzvěte členy třídy,
aby text sledovali a zjistili, co během hostiny u příležitosti přesnic Ježíš svým
apoštolům řekl.

• Co Ježíš svým apoštolům řekl?

• Kdybyste byli jedním z apoštolů, co byste si v této chvíli asi pomysleli?
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Požádejte některého studenta, aby přečetl Matouše 26:22. Vyzvěte členy třídy, aby
text sledovali a zjistili, jak apoštolové na Ježíšova slova reagovali.

• Jakou otázku položili apoštolové Ježíšovi?

• Co se z otázky „Zdali já jsem, Pane?“ dozvídáme o jedenácti věrných
apoštolech?

• Jaké zásadě týkající se toho, jak by měli učedníci Ježíše Krista reagovat, když
slyší slova Páně, se na základě této zprávy můžeme naučit? (Poté, co studenti
odpovědí, napište na tabuli tuto zásadu: Když učedníci Ježíše Krista slyší
slovo Páně, zkoumají svůj život, aby zjistili, jak se jich toto slovo týká.)

Požádejte některého studenta, aby přečetl tato slova presidenta Uchtdorfa:

„Učedníci nepochybovali, že to, co [Ježíš] právě řekl, byla pravda. Ani se
nerozhlédli kolem, aby na někoho ukázali a zeptali se: ‚Je to tenhle?‘

Místo toho s velikým zármutkem ‚počali každý z nich říci jemu: [Jsem to já],
Pane?‘ [Matouš 26:22.]

Říkám si, co bychom asi dělali my. … Rozhlédli bychom se kolem a v srdci si řekli:
‚Nejspíš mluví o bratru Novákovi. Ten mi vždycky připadal zvláštní‘; nebo: ‚Jsem

rád, že je tu bratr Svoboda. Ten to opravdu potřebuje slyšet‘? Nebo bychom se, tak jako tito dávní
učedníci, podívali do svého nitra a položili si onu pronikavou otázku: ‚Jsem to já?‘“ („Jsem to já,
Pane?“ 56.)

• Jak bychom například mohli být pokoušeni nedbat Pánových slov
a předpokládat, že jsou určena někomu jinému?

Požádejte jiného studenta, aby přečetl následující slova presidenta Uchtdorfa,
a vybídněte členy třídy, aby věnovali pozornost tomu, k čemu nás president
Uchtdorf vyzývá, když slyšíme slova Páně:

„V těchto prostých slovech: ‚Jsem to já, Pane?‘ se skrývá počátek moudrosti a cesta k osobnímu
obrácení a trvalé proměně. …

Musíme odložit pýchu, přenést se přes svou ješitnost a s pokorou se zeptat: ‚Jsem to já, Pane?‘

A pokud náhodou bude Pánova odpověď znít: ‚Ano, můj synu [nebo dcero], je pár věcí, které
musíš zlepšit, věcí, které ti mohu pomoct překonat,‘ modlím se o to, abychom tuto odpověď
přijali, pokorně uznali své hříchy a nedostatky a poté své jednání změnili tím, že se staneme
lepšími.“ („Jsem to já, Pane?“ 56, 58.)

• Jak jste byli požehnáni, když jste uplatnili slova Páně v praxi a něco jste ve svém
životě změnili?

Vydejte svědectví o zásadě, kterou studenti předtím rozpoznali. Vyzvěte je, aby
zkoumali svůj život, kdykoli slyší nebo čtou slova Páně, a aby neprodleně jednali
podle nabádání, která obdrží.
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Požádejte některého studenta, aby přečetl Matouše 26:23–25. Vyzvěte členy třídy,
aby text sledovali a vyhledali Spasitelovu odpověď na otázku, kterou Mu
apoštolové položili.

Vysvětlete, že Jidáš odešel bezprostředně potom, co ho Ježíš označil jako toho, kdo
Ho zradí. (Viz Jan 13:30.)

Matouš 26:26–30
Ježíš Kristus během svátku přesnic ustanovuje svátost
Ukažte obrázek „Poslední večeře“.
(Kniha obrázků z evangelia [2009], č. 54;
viz také LDS.org.) Řekněte studentům,
že když Spasitel o přesnicích večeřel se
svými apoštoly, ustanovil obřad svátosti.

Vyzvěte studenty, aby si do studijního
deníku nebo zápisníku napsali
odpovědi na následující otázky (otázky
byste mohli před začátkem hodiny
napsat na tabuli):

Když jste naposledy přijímali svátost, co jste při tom dělali? Na co jste mysleli? Co
jste pociťovali?

Vezměte do ruky pohárek a chléb položený na stole. Požádejte některého studenta,
aby přečetl Matouše 26:26–29. Vyzvěte členy třídy, aby text sledovali a zjistili, co
Pán učinil s chlebem a s obsahem kalicha.

• Co učinil Pán s chlebem a s obsahem kalicha?

• Co podle těchto veršů tyto symboly svátosti představují? (Studenti by měli
rozpoznat tuto nauku: Symboly svátosti představují tělo a krev Ježíše
Krista, jež pro nás obětoval.)

Vysvětlete studentům, že Překlad Josepha Smitha poskytuje dodatečné objasnění
těchto veršů. Vyzvěte je, aby si přečetli Překlad Josepha Smitha, Matouš 26:22,
24–25 (v Průvodci k písmům). Vybídněte je, aby zjistili, jaké inspirované změny,
které nám mohou pomoci porozumět důležitému účelu svátosti, byly v těchto
verších provedeny.

• Proč Ježíš Kristus ustanovil svátost? (Poté, co studenti odpovědí, napište na
tabuli tuto pravdu: Ježíš Kristus ustanovil svátost proto, abychom
pamatovali na Něho a na Jeho Usmíření za naše hříchy.)

• Co můžeme dělat pro to, aby nám svátost pomáhala pamatovat na Ježíše Krista
a na Jeho Usmíření za naše hříchy?

• Jak vaše snaha pamatovat na Spasitele a Jeho Usmíření ovlivňuje to, co
pociťujete a prožíváte během obřadu svátosti?

Abyste studentům pomohli rozpoznat další zásadu, zeptejte se:
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• Co můžeme podle veršů 27–28 díky prolití Kristovy krve obdržet, když
přijímáme svátost? (Odpuštění hříchů.)

Poukažte na to, že pouhé požití chleba a vypití vody během svátosti neznamená, že
jsme automaticky způsobilými obdržet odpuštění hříchů. Musíme používat víru
v Ježíše Krista, činit pokání a přijímat svátost s opravdovým záměrem tím, že na Něj
vždy pamatujeme a snažíme se dodržovat Jeho přikázání. Způsobilým přijímáním
svátosti obnovujeme své smlouvy křtu. Na tabuli napište tuto pravdu: Když činíme
pokání a přijímáme svátost s opravdovým záměrem, můžeme obdržet
odpuštění hříchů.

Vyzvěte studenty, aby si do studijního deníku nebo zápisníku napsali, jak budou
uplatňovat pravdy týkající se svátosti, které rozpoznali v Matoušovi 26. Požádejte ty,
kteří se na to cítí, aby se o své odpovědi podělili s ostatními členy třídy.

Požádejte některého studenta, aby přečetl Matouše 26:29. Vyzvěte členy třídy, aby
text sledovali a zjistili, kdy bude Spasitel podle svých slov příště přijímat svátost.
Požádejte je, aby se podělili o to, co zjistili.

Vysvětlete, že „svátost nesymbolizuje jen Spasitelovo Usmíření, ale s očekáváním
také hledí k době, kdy se Spasitel vrátí ve slávě na zemi. (Viz 1. Korintským 11:26.)“
(New Testament Student Manual, 83.) Pokud budeme dodržovat své smlouvy
a vytrváme do konce, můžeme být mezi těmi, kteří budou v této budoucí době
přijímat svátost se Spasitelem. (Viz NaS 27:4–14.)

Na závěr se podělte o své svědectví o pravdách, které jste v dnešní lekci probírali.
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LEKCE PRO DOMÁCÍ STUDIUM

Matouš 23:1–26:30
(6. blok)

Přípravné materiály pro učitele domácího studia
Shrnutí denních lekcí domácího studia
Následující shrnutí událostí, nauk a zásad, s nimiž se studenti seznámili při studiu Matouše 23:1–26:30 (6. blok), nemá
být součástí vaší lekce. Lekce, kterou učíte, se soustřeďuje pouze na některé z těchto nauk a zásad. Při zvažování
potřeb svých studentů se řiďte nabádáním Svatého Ducha.

1. den (Matouš 23)
Studenti se zabývali tím, jak Ježíš pokáral židovské vůdce, a dozvěděli se, že se můžeme rozhodnout být poslušni
Božích zákonů, i když vidíme, že druzí jednají pokrytecky. Dozvěděli se, že pokud se budeme snažit povyšovat nad
druhé, budeme poníženi, a pokud budeme pokorní a budeme druhým sloužit, Pán nás povýší. Také se dozvěděli, že
usilujeme-li o to, abychom se stali uvnitř duchovně čistými, projeví se to navenek tím, jaká činíme rozhodnutí, a jsme-li
ochotni se nechat shromáždit Spasitelem, dostane se nám Jeho péče a ochrany.

2. den (Matouš 24)
Ze Spasitelova kázání o Jeho Druhém příchodu se studenti naučili těmto zásadám a pravdám: Zůstaneme-li stálí
a nebudeme-li přemoženi, pak budeme spaseni. Před Druhým příchodem Ježíše Krista budou shromažďováni Pánovi
vyvolení a evangelium bude kázáno po celém světě. Budeme-li uchovávat Pánovo slovo jako poklad, nebudeme
oklamáni. Pouze Nebeský Otec ví, kdy nastane Spasitelův Druhý příchod. Jestliže budeme vyhlížet znamení a budeme
poslušni Pánových přikázání, budeme na Spasitelův Druhý příchod připraveni.

3. den (Matouš 25)
Při studiu podobenství o deseti pannách se studenti dozvěděli, že duchovní přípravu si nemůžeme vypůjčit od druhých
a že na Druhý příchod se připravujeme tím, že prohlubujeme své svědectví a obrácení skrze každodenní spravedlivost.
Také se dozvěděli, že abychom byli připraveni na Pánův příchod a byli hodni přebývat v Jeho přítomnosti, musíme Ho
poznat. Studenti si v krátkosti prostudovali podobenství o hřivnách a zjistili, že strach nám může zabránit v tom,
abychom používali dary a schopnosti, které nám Pán dal, a že nebudeme-li rozvíjet a používat své duchovní dary pro
dobro, pak je ztratíme.

4. den (Matouš 26:1–30)
Studenti se při studiu posledních dnů působení Ježíše Krista ve smrtelnosti naučili, že když učedníci Ježíše Krista slyší
slovo Páně, zkoumají svůj život, aby zjistili, jak se jich toto slovo týká. Dozvěděli se, že symboly svátosti představují tělo
a krev Ježíše Krista, které pro nás obětoval, a že Ježíš Kristus ustanovil svátost, abychom pamatovali na Něj a na Jeho
Usmíření za naše hříchy. Také zjistili, že když činíme pokání a přijímáme svátost s opravdovým záměrem, můžeme
obdržet odpuštění hříchů.

Úvod
Když Ježíš Kristus učil učedníky na hoře Olivetské o svém Druhém příchodu,
vyprávěl podobenství o hřivnách.
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Náměty pro výuku
Matouš 25:14–30
Ježíš Kristus učí své učedníky podobenství o hřivnách
Před začátkem hodiny umístěte na jednu stranu místnosti pět mincí a na druhou
stranu dvě mince. Do kapsy si dejte osm mincí.

Na začátku hodiny požádejte tři studenty, aby přišli dopředu a pomohli vám
předvést podobenství, kterému Ježíš Kristus učil své učedníky a které bylo součástí
pokynů ohledně Jeho Druhého příchodu.

Požádejte některého studenta, aby přečetl Matouše 25:14–18. Vyzvěte členy třídy,
aby text sledovali a zjistili, co každý služebník obdržel a co s tím udělal.

• Co dal pán každému svému služebníkovi? (Vysvětlete, že hřivny v tomto
podobenství byly určité obnosy peněz. Vyndejte z kapsy oněch osm mincí
a dejte jednomu studentovi pět mincí, druhému dvě a třetímu jednu.)

• Co jednotliví služebníci udělali s penězi, které dostali?

Požádejte studenta, který má pět mincí, aby přinesl dalších pět mincí z jedné strany
místnosti. Studenta, který má dvě mince, požádejte, aby přinesl další dvě mince
z druhé strany místnosti. Studenta, který má jednu minci, požádejte, aby ji schoval
nebo aby předstíral, že ji zakopává.

Požádejte studenty, aby vám mince vrátili a posadili se. Na tabuli napište tyto
základní prvky podobenství (neuvádějte výklad v závorkách):

Pán služebníků (Pán Ježíš Kristus)

Služebníci (Pánovi učedníci)

Hřivny (Dary a schopnosti, které Pán dává svým učedníkům)

• Co mohou představovat jednotlivé prvky tohoto podobenství? (Je-li třeba,
pomozte studentům rozpoznat, koho a co ony prvky představují. Na tabuli
vedle zmíněných prvků napište jejich výklad. Vysvětlete, že některé dary
a schopnosti, které máme ve smrtelnosti, jsme obdrželi a rozvíjeli
v předsmrtelném životě. Můžeme se rozhodnout, že ve smrtelnosti budeme
v rozvíjení těchto i dalších darů pokračovat.)

• Proč podle Matouše 25:15 dal pán každému služebníkovi jiný obnos peněz?
(Poté, co studenti odpovědí, poukažte na to, že slova „každému podlé možností
jeho“ naznačují, že Bůh dává každému z nás dary a schopnosti, které
potřebujeme, podle naší situace. Bůh dal každému nějaký duchovní dar. [Viz
NaS 46:11.] Vysvětlete, že množství talentů, které jsme obdrželi, není známkou
naši osobní hodnoty.)

Přečtěte následující otázky a vyzvěte studenty, aby o nich přemítali:

• Kterému služebníkovi se podle vás nejvíce podobáte: tomu, který dostal pět
hřiven, dvě hřivny, nebo jednu hřivnu? Proč?

LEKCE PRO DOMÁCÍ  STUDIUM: 6 . BLOK

179



Požádejte některého studenta, aby přečetl Matouše 25:19–21. Vyzvěte členy třídy,
aby text sledovali a zjistili, co pán řekl služebníkovi, který dostal pět hřiven.

• Co řekl pán prvnímu služebníkovi?

Vysvětlete, že být ustanoven „nad mnohem“ a vejít „v radost pána svého“ (Matouš
25:21) označuje naplnění našich božských možností a obdržení věčného života
s Nebeským Otcem.

• Jaké zásadě se můžeme naučit z příkladu prvního služebníka? (Toto je jedna ze
zásad, které mohou v odpovědích studentů zaznít: Pokud věrně používáme
dary a schopnosti, které nám Pán dal, můžeme tak naplnit své božské
možnosti a obdržet věčný život.)

• Jaké příklady věrného používání darů a schopností, které nám Pán dal,
můžete uvést?

Poukažte na to, že druhý služebník si mohl stěžovat, když viděl, že první služebník
obdržel pět hřiven, a on pouze dvě. Místo toho věrně použil ty hřivny, které dostal.

Požádejte některého studenta, aby přečetl Matouše 25:22–23. Členy třídy vyzvěte,
aby text sledovali a zjistili, co pán řekl služebníkovi, který dostal dvě hřivny.

• Co řekl pán služebníkovi, který dostal dvě hřivny?

• I když pán dal prvním dvěma služebníkům odlišný obnos peněz, proč se podle
vás oběma dostalo od pána stejné odezvy?

• Jaké zásadě se můžeme naučit z příkladu muže, který dostal dvě hřivny?
(Studenti mohou použít různá slova, ale v jejich odpovědích by měla zaznít tato
zásada: Budeme-li věrně používat dary a schopnosti, které nám Pán dal,
bez ohledu na to, kolik těchto darů a schopností máme nebo jaké mohou
být povahy, bude nám Pán žehnat. Slovy studentů napište tuto zásadu na
tabuli.)

Vyzvěte členy třídy, aby se zamysleli nad tím, zda měli někdy dojem, že někdo jiný
má více darů a schopností nebo lepší dary a schopnosti, než mají oni. Poukažte na
zásadu, kterou jste právě napsali na tabuli.

• Jak nám může pamatování na tuto zásadu pomoci, když máme pocit, že někdo
obdržel více darů nebo lepší dary, než my?

Požádejte některého studenta, aby přečetl následující slova staršího Quentina
L. Cooka z Kvora Dvanácti apoštolů:

„Rozvíjení našich talentů je nejlepším měřítkem osobního pokroku. …
Porovnáváme-li požehnání s druhými, vede to téměř jistě ke ztrátě radosti.
Nemůžeme být vděční, a zároveň závistiví. Pokud skutečně chceme mít Ducha
Páně a pociťovat radost a štěstí, měli bychom se ze svých požehnání radovat a být
vděční.“ („Rejoice!“ Ensign, Nov. 1996, 29, 30.)

• Jak můžeme objevit dary a schopnosti, které nám Pán dal?

Dejte všem studentům list papíru a vyzvěte je, aby nahoru napsali své jméno.
Vybídněte je, aby každý podal svůj papír studentovi, který sedí vedle něho. Pak je
vyzvěte, aby napsali nějaký dar nebo schopnost, kterou vidí u toho, jehož jméno je
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napsáno na papíře. Řekněte jim, aby si papíry podávali po třídě a psali na ně dary
a schopnosti, které u ostatních vypozorovali.

Po několika minutách studenty požádejte, aby papíry vrátili původním vlastníkům.
Poskytněte jim čas na to, aby si přečetli o darech a schopnostech, které u nich druzí
vidí. Pak je vyzvěte, aby si na svůj papír napsali odpověď na tuto otázku:

• Jak například můžete používat jeden z těchto svých darů, abyste pomáhali nést
dílo Páně kupředu?

Poukažte na to, že podobenství o hřivnách obsahuje varování týkající se darů
a schopností, které jsme dostali. Požádejte několik studentů, aby se střídali při čtení
Matouše 25:24–30. Vyzvěte členy třídy, aby text sledovali a věnovali pozornost
tomu, jak se pán odvděčil služebníkovi, který svoji hřivnu ukryl. Po přečtení verše
27 vysvětlete, že požitek znamená úrok (příjem získaný investováním peněz nebo
jejich půjčováním).

• Proč poslední služebník svoji hřivnu ukryl? Jak na jeho rozhodnutí pán
reagoval?

• I když tento služebník neutratil žádné pánovy peníze, co bylo na jeho jednání
špatného?

• Jak by se podle vás pán tomuto služebníkovi odvděčil, kdyby mu vrátil
dvě hřivny?

Požádejte studenty, aby se podělili o svědectví o zásadách, které probírali.
Povzbuďte je, aby své dary a schopnosti používali k šíření Pánova díla.

Příští blok (Matouš 26:31–Marek 3)
Vysvětlete studentům, že příští týden budou podrobně studovat Usmíření Ježíše
Krista, které začalo Jeho utrpením v zahradě getsemanské, pokračovalo
nezákonnými soudy, zesměšňováním, bitím a Jeho smrtí ukřižováním, a nakonec
bylo zakončeno Jeho slavným Vzkříšením.
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LEKCE 31

Matouš 26:31–75
Úvod
Ježíš Kristus, v rámci svého Usmíření, na sebe v zahradě
getsemanské začal brát hříchy všech lidí. Jidáš vyzradil Ježíše
židovským vůdcům. Poté byl Ježíš nezákonně souzen před

nejvyšším knězem Kaifášem, kde proti němu byla vznesena
falešná obvinění. Mezitím Petr třikrát zapřel těm, kteří v něm
poznali jednoho z učedníků Ježíše Krista, že Spasitele zná.

Náměty pro výuku
Matouš 26:31–46
Ježíš Kristus trpí v zahradě getsemanské
Vyzvěte studenty, aby se zamysleli nad touto situací: Mladý muž již od mládí
slýchá, že jeho povinností je sloužit na misii na plný úvazek. Jako dospívající stále
ví, že by měl na misii sloužit, ale zápolí s rozhodnutím na ni jít. Více se zajímá o jiné
možnosti a obává se, že misie ho o tyto příležitosti připraví.

• V jakých dalších situacích se mohou touhy mladých mužů a žen lišit od toho, co
si Nebeský Otec přeje, aby dělali? (Odpovědi studentů pište na tabuli.)

• Proč někdy může být obtížné dělat to, co víme, že si Nebeský Otec přeje,
abychom dělali?

Vyzvěte studenty, aby v Matoušovi 26:31–46 vyhledali zásady, které jim mohou
pomoci ve chvílích, kdy je pro ně obtížné následovat vůli Nebeského Otce.

Připomeňte studentům, že podle záznamu v Matoušovi 26:1–30 Pán společně se
svými apoštoly jedl jídlo na oslavu přesnic a zavedl svátost.

Požádejte několik studentů, aby se střídali při čtení Matouše 26:31–35. Členy třídy
vyzvěte, aby text sledovali a zjistili, co Ježíš prorokoval, že se stane Jeho apoštolům.

• Co Ježíš řekl, že se tu noc stane Jeho apoštolům?

Vysvětlete, že slovo zhoršit v tomto kontextu znamená odpadnout, odvrátit se nebo
opustit.

• Jak Petr a další apoštolové zareagovali na to, co řekl Spasitel?

Požádejte některého studenta, aby přečetl Matouše 26:36–38. Členy třídy vyzvěte,
aby text sledovali a zjistili, kam Ježíš a apoštolové šli po oslavě přesnic. Požádejte je,
aby se podělili o to, co našli.

Vyzvěte studenty, aby si v zadní části trojkombinace v oddíle Biblické mapy
a fotografie nalistovali fotografie č. 11, „Hora Olivová“, a č. 12, „Zahrada
Getsemany“. Vysvětlete, že Getsemany byly olivový sad, který se nacházel na hoře
Olivetské hned za zdmi Jeruzaléma, a že název Getsemany znamená „lis na olej“.
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Hora Olivetská

Zahrada getsemanská

• Která slova ve verších 36–38
popisují, jak se Ježíš cítil, když
vstoupil do Getseman?

Požádejte některého studenta, aby
přečetl Matouše 26:39, a členy třídy
vyzvěte, aby zjistili, co Ježíš udělal poté,
co poodešel trochu dál do zahrady.

• Která slova ve verších 37–39
popisují těžké břemeno, které Ježíš
pociťoval?

• Co Ježíš žádal Otce, aby od
Něj odňal?

Ukažte studentům kalich (nebo hrnek
představující kalich). Vysvětlete, že
kalich, který Spasitel zmínil, je
symbolem hořkého utrpení, jež v rámci
Usmíření prožil. Ježíš, v rámci své veliké
smírné oběti, na sebe v Getsemanech
začal brát hříchy a utrpení všech lidí.

Učení o utrpení Ježíše Krista v Getsemanech
Existují tři záznamy událostí, které se odehrály v Getsemanech. V této příručce se lekce
k Matoušovi 26 zaměřuje na to, jak se Spasitel podrobil vůli Otce. Lekce k Markovi 14 se zaobírá
tím, co Ježíš v Getsemanech vytrpěl. Lekce k Lukášovi 22 zdůrazňuje ukrutnost Jeho utrpení. Když
budete studenty učit těmto specifickým aspektům Usmíření, může jim to při studiu jednotlivých
záznamů pomoci pocítit vždy něco důležitého a jedinečného.

Požádejte některého studenta, aby přečetl následující slova staršího Jeffreyho
R. Hollanda z Kvora Dvanácti apoštolů, který vysvětlil, o co Ježíš žádal Otce, když
prosil, aby od Něj byl onen kalich odňat:
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„Pán v podstatě řekl: ‚Raději bych šel jinou cestou, pokud nějaká taková je.
Pokud existuje nějaká jiná cesta, jakákoli jiná cesta, rád ji přijmu.‘ … Ale kalich
nakonec odňat nebyl.“ („Teaching, Preaching, Healing“, Ensign, Jan. 2003, 41.)

Mohli byste studentům navrhnout, aby si označili slova „a však ne jakž já chci, ale
jakž ty“. (Verš 39.)

• I když Ježíš žádal o jinou cestu k uskutečnění Otcových záměrů, co udělal pro
to, aby nakonec vykonal Usmíření? (V odpovědích studentů by měla zaznít tato
pravda: Aby Ježíš Kristus vykonal Usmíření, podrobil svou vůli vůli Otce.)

• Čemu se můžeme naučit o Ježíšovi na základě Jeho ochoty podrobit se vůli
Nebeského Otce, i když to znamenalo, že musel snášet nesmírné utrpení,
a nakonec i smrt?

Na tabuli napište tuto nedokončenou větu: Příklad Ježíše Krista následujeme
tehdy, když …

• Jak byste na základě toho, co jste se dozvěděli z Matouše 26:39, tuto větu
dokončili? (Pomocí slov studentů doplňte větu tak, aby vyjadřovala tuto pravdu:
Příklad Ježíše Krista následujeme tehdy, když se rozhodneme podrobit
svou vůli vůli Nebeského Otce.)

Připomeňte studentům situaci týkající se mladého muže, který se zdráhal sloužit na
misii, a i další situace uvedené na tabuli.

• Jak nás může v těchto situacích posilovat příklad Spasitele?

Vyzvěte studenty, aby si vzpomněli na nějaké situace, kdy ačkoli měli touhy odlišné
od vůle Nebeského Otce, tak se nakonec rozhodli se jí řídit. Několik z nich
požádejte, aby se o své zážitky podělili a vysvětlili, proč se tak rozhodli a co při tom
pociťovali.

Povzbuďte studenty, aby si stanovili, jak konkrétně budou následovat příklad Ježíše
Krista tím, že podrobí svou vůli vůli Nebeského Otce.

Vyzvěte studenty, aby si znovu prošli Matouše 26:37–38 a vyhledali pokyny, které
v Getsemanech dal Spasitel Petrovi, Jakubovi a Janovi.

• Jaké pokyny dal Ježíš Petrovi, Jakubovi a Janovi?

• Co podle vás znamená pokyn „bděte se mnou“? (Verš 38.)

Abyste studentům pomohli porozumět tomu, proč učedníci pravděpodobně
potřebovali Spasitelův pokyn, aby s Ním bděli, vysvětlete, že když učedníci přišli do
zahrady, „počali býti převelice ohromeni a velmi sklíčeni a reptati v srdci svém
přemýšlejíce, zda to je Mesiáš“. (Překlad Josepha Smitha, Marek 14:36 [v Průvodci
k písmům].) Tím, že Ježíš dal svým apoštolům pokyn, aby s Ním bděli, je varoval,
aby byli ostražití, protože jejich víra v Něj měla být vyzkoušena.
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• Proč učedníci přemýšleli, zda je Ježíš skutečně Mesiášem? (Mnozí Židé
nerozuměli tomu, že Mesiáš bude trpět a zemře, ale spíše očekávali, že je
osvobodí tím, že svrhne římskou nadvládu.)

Požádejte některého studenta, aby přečetl Matouše 26:40, a členy třídy vyzvěte, aby
se zaměřili na to, co Ježíš zjistil, že tito tři apoštolové dělali, zatímco se modlil.
Požádejte je, aby se podělili o to, co zjistili. Vysvětlete, že podle Lukáše 22:45
učedníci spali, protože byli naplněni zármutkem.

• Proč mohli být apoštolové naplněni zármutkem?

• Jak byste se asi cítili, kdybyste byli na jejich místě a uvědomili si, že jste usnuli,
místo abyste bděli se Spasitelem?

Požádejte některého studenta, aby přečetl Matouše 26:41, a členy třídy vyzvěte, aby
zjistili, co Ježíš řekl svým učedníkům, aby udělali. Požádejte je, aby se podělili o to,
co zjistili.

• Jaké zásadě se můžeme ze Spasitelových pokynů těmto apoštolům naučit?
(V odpovědích studentů by měla zaznít zásada podobná této: Budeme-li se
neustále modlit a bdít, budeme mít sílu odolávat pokušení.)

• Co podle vás znamenají slova „duchť zajisté hotov jest, ale tělo nemocno“?
(Verš 41.) Jak tato slova souvisejí s odoláváním pokušení?

• Připomeňte, že být bdělý znamená být vzhůru, být ve střehu nebo být ostražitý.
Jak nám to, že jsme duchovně bdělí a modlíme se, může pomoci překonat naše
slabosti a odolat pokušení?

Vyzvěte studenty, aby přemítali o tom, zda se někdy poddali pokušení, tak jako
apoštolové v Getsemanech, protože se přestali modlit a nebyli bdělí. Vybídněte je,
aby se zamysleli nad tím, jak je toto rozhodnutí ovlivnilo. Vyzvěte je, aby si
vzpomněli na situace, kdy odolali pokušení, protože se modlili a byli bdělí.

• Co vám pomáhá být stále duchovně bdělými a neustále se modlit?

Vydejte svědectví, že odolat pokušení můžeme tím, že se budeme neustále modlit
a bdít. Vyzvěte studenty, aby si na papír napsali jednu věc, kterou budou dělat pro
to, aby byli ve větší míře neustále bdělí a neustále se modlili. Povzbuďte je, aby měli
tento papír stále u sebe, aby jim připomínal jejich cíl.

Shrňte Matouše 26:42–46 vysvětlením, že Ježíš se modlil v zahradě getsemanské
třikrát. Pokaždé vyjádřil ochotu následovat vůli svého Otce.

Matouš 26:47–75
Ježíš Kristus je zatčen a souzen před Kaifášem
Požádejte některého studenta, aby přečetl tato slova Geralda N. Lunda, který se
později stal členem Sedmdesáti:
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„Představte si [Ježíše Krista,] Bytost, jejíž moc, světlo a sláva udržuje vesmír
v pořádku, Bytost, na základě Jejíchž slov vznikají sluneční soustavy, galaxie
a hvězdy – jak stojí před zlovolnými lidmi a je jimi souzen, jako by neměl žádnou
hodnotu či cenu!“ („Knowest Thou the Condescension of God?“ v Doctrines of
the Book of Mormon: The 1991 Sperry Symposium, ed. Bruce A. Van Orden
a Brent L. Top [1992], 86.)

Napište na tabuli odkaz Matouš 26:47–68. Vyzvěte studenty, aby si tyto verše
přečetli a zaměřili se na to, jak se Ježíš Kristus i nadále podroboval vůli svého Otce,
i když s Ním zlovolní lidé špatně zacházeli a byl jimi souzen. S ohledem na potřeby
svých studentů můžete tyto verše přečíst společně, ve dvojicích, nebo je vyzvat, aby
si je přečetli sami.

Namísto toho, aby studenti přečetli Matouše 26:47–68, byste mohli
zhlédnout části následujících videí ze série The Life of Jesus Christ Bible Videos

[Biblická videa o životě Ježíše Krista]: 1) „The Savior Suffers in Gethsemane“
[„Spasitelovo utrpení v Getsemanech“] (časový kód 5:53–8:30), které ztvárňuje
Jidášovu zradu Ježíše Krista a Jeho zatčení, a 2) „Jesus Is Tried by Caiaphas, Peter
Denies Knowing Him“ [„Kaifáš soudí Ježíše, Petr zapírá, že Ho zná“] (časový kód
0:00–1:40), které ukazuje, jak Kaifáš soudí Ježíše, který je vystaven bití a plivancům.
Tato videa jsou dostupná na stránkách LDS.org.

Dejte studentům dostatek času a pak jim položte tuto otázku:

• Jak se Ježíš Kristus podrobil vůli Nebeského Otce, i když s Ním zlovolní lidé
špatně zacházeli a soudili Ho?

Požádejte některého studenta, aby přečetl Matouše 26:53. Členy třídy vyzvěte, aby
text sledovali a zjistili, co Ježíš podle svých slov mohl během těchto událostí udělat.

• Co mohl Spasitel udělat?

• Co Ježíš, místo toho, aby požádal o zástupy andělů nebo o kteroukoli jinou
božskou moc ke svému vysvobození, udělal?

• Co se z toho dozvídáme o Spasitelově ochotě činit vůli Nebeského Otce bez
ohledu na okolnosti?

I když měl Ježíš Kristus moc zničit ony muže, kteří Ho bili a plivali na Něj, On
všechno ochotně trpěl a snášel. (Viz 1. Nefi 19:9.) Vůdci ani vojáci si neuvědomovali
onu nekonečnou moc, kterou by Ježíš býval mohl použít, kdyby to byla
vůle Otcova.

Poukažte na to, že Spasitelovo proroctví ve verši 56, že Ho apoštolové opustí, se
naplnilo. Opustili Ho však jen dočasně.

Shrňte Matouše 26:69–75 vysvětlením, že když byl Ježíš po svém zatčení souzen,
Petr třikrát zapřel, že Ho zná. (Poznámka: Petrova zapření se budou podrobněji
probírat v lekci k Lukášovi 22.)

Vydejte svědectví o pravdách, o kterých se v této lekci hovořilo.
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LEKCE 32

Matouš 27:1–50
Úvod
V rámci spiknutí s cílem zabít Ježíše Krista Ho židovští vůdci
předvedli před Piláta Pontského, římského místodržitele. Pilát

vydal Ježíše, aby byl bičován a ukřižován. Ježíš se podrobil
utrpení a smrti, aby naplnil vůli svého Otce.

Náměty pro výuku
Matouš 27:1–25
Ježíš je předveden před Piláta, aby byl odsouzen k ukřižování
Vyzvěte studenty, aby se zamysleli nad touto otázkou:

• Kdybyste se mohli stát očitými svědky některé události z písem, kterou byste si
vybrali?

Požádejte několik studentů, aby se podělili o své odpovědi. Vysvětlete, že v této
lekci se budou studenti zabývat jednou z nejvýznamnějších událostí v historii světa.
Vyzvěte studenty, aby si představili, že jsou očitými svědky toho, co se událo.

Na tabuli napište tuto nedokončenou větu: Dnes jsem viděl(a) a pociťoval(a) …

Ukažte studentům nedokončenou větu na tabuli a řekněte jim, že na konci lekce
budou mít příležitost ji doplnit na základě zkušeností a pocitů získaných při studiu
Matouše 27:1–50.

Připomeňte jim, že když byl Ježíš zatčen, „učedlníci všickni opustivše ho, utekli“.
(Matouš 26:56.) Nejvyšší kněz Kaifáš a sanhedrin obvinili Ježíše z rouhání –
zločinu, který se trestal podle židovského zákona smrtí, avšak pod římskou
nadvládou neměli Židé pravomoc někoho za rouhání popravit. Židovští vůdci se
proto snažili nalézt přestupek, za který by Ježíš dostal trest smrti podle
římského práva.

Shrňte Matouše 27:1–10 tím, že vysvětlíte, že židovští vůdci předvedli Ježíše před
Piláta Pontského, římského místodržitele v Judeji. Když to uviděl Jidáš, litoval svého
rozhodnutí Ježíše zradit, vrátil peníze, které obdržel od židovských vůdců, a poté si
vzal život. Protože stříbrné mince byly „mzda krve“ (Matouš 27:6), nebylo vhodné,
aby byly přidány do pokladnice, a tak je židovští vůdci využili k tomu, aby zakoupili
hrnčířovo pole, kde měli být pohřbíváni cizinci. Matouš uvedl tuto událost jako
naplnění proroctví, které se nachází v Zachariášovi 11:12–13.

Společné čtení písem ve třídě
Společné čtení písem ve třídě může studentům pomoci seznámit se s verši, které studují, lépe jim
porozumět a také získat větší sebedůvěru při samostatné četbě písem. Povzbuzujte ke čtení písem
ve třídě tím, že budete studenty žádat, aby se při čtení zadaných pasáží střídali. Neuvádějte do
rozpaků ty z nich, kteří nečtou dobře nebo jsou možná stydliví. Studenti, kteří nechtějí číst nahlas,
k tomu nemají být nuceni.
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Požádejte několik studentů, aby se střídali při čtení Matouše 27:11–14. Ostatní členy
třídy vyzvěte, aby text sledovali a zjistili, z čeho židovští vůdci Ježíše před Pilátem
obvinili.

• Jakou otázku podle verše 11 Pilát Ježíšovi položil?

Vysvětlete, že židovští vůdci nařkli Ježíše z velezrady, respektive z pokusu o svržení
římské vlády, a tvrdili, že se Ježíš prohlásil za krále a usiloval o zřízení vlastního
království.

• Čemu se podle verše 14 Pilát velmi divil?

Vyzvěte studenty, aby se zamysleli nad tím, co by mohli Pilátovi říci na obranu
Spasitele, kdyby měli možnost promluvit. Několik z nich požádejte, aby se o své
myšlenky podělili s ostatními členy třídy.

Shrňte Matouše 27:15–16 tím, že vysvětlíte, že bylo zvykem, aby římský
místodržitel každoročně během svátku přesnic udělil amnestii některému
odsouzenému zločinci. Lidu bylo dovoleno, aby si zvolil jednoho vězně, který měl
být propuštěn. Jedním známým vězněm v době Ježíšova odsouzení byl muž
jménem Barabáš, který byl usvědčen jako lupič, buřič proti římské správě a vrah.

Požádejte několik studentů, aby se střídali při čtení Matouše 27:17–25. Členy třídy
vyzvěte, aby text sledovali a zjistili, na co se Pilát zeptal davu shromážděného před
místodržitelovým palácem.

• Na co se podle veršů 17 a 21 Pilát zeptal davu?

• Jaký mohl mít Pilát důvod k tomu, aby nabídl, že propustí Ježíše namísto
Barabáše?

• Proč Pilát nakonec propustil Barabáše a vydal k ukřižování Ježíše?

Matouš 27:26–50
Ježíš je bičován, zesměšňován a ukřižován
Požádejte některého studenta, aby přečetl Matouše 27:26, a členy třídy vyzvěte, aby
se zaměřili na to, co se s Ježíšem dělo, než byl ukřižován.

Mohli byste studentům ukázat malý kamínek s ostrým nebo zubatým okrajem
a vysvětlit, že biče používané k bičování měly často v několika pramenech vpletené
ostré předměty (jako například kousky kamenů, kovu či kostí). Tento druh trestu
byl vyhrazen pro služebnictvo, zatímco lidé urozeného původu či svobodní římští
občané byli biti holí. Mnoho lidí bičování nepřežilo kvůli vážným zraněním, která
jim to způsobilo.

Požádejte několik studentů, aby se střídali při čtení Matouše 27:27–32. Členy třídy
vyzvěte, aby text sledovali a zjistili, co římští vojáci Ježíšovi udělali.

• Jak římští vojáci Ježíše zesměšňovali?

• Proč podle vás vojáci našli někoho jiného, aby nesl Ježíšův kříž? (Ježíš byl příliš
fyzicky vyčerpaný poté, co vytrpěl nepředstavitelnou bolest a přišel o velké
množství krve, když trpěl v Getsemanech a při bičování.)

• Kdybyste věděli, že Ježíš je Syn Boží a Spasitel světa, jaké by byly vaše pocity,
kdybyste byli přinuceni nést Ježíšův kříž?
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Požádejte některého studenta, aby přečetl Matouše 27:33–34, a členy třídy vyzvěte,
aby zjistili, co Ježíš před svým ukřižováním odmítl.

• Co Ježíš odmítl udělat? (Vypít tekutinu, kterou Mu nabídli.)

Nabídnutí tohoto nápoje bylo naplněním proroctví, které se nachází v Žalmu 69:21.
Mohli byste vysvětlit, že ocet smíšený se žlučí (Matouš 27:34), nebo jak zaznamenal
Marek „víno s mirrou“ (Marek 15:23), byl nápoj běžně podávaný jako anestetikum,
aby zmírnil utrpení umírajícího člověka. Tím, že se Ježíš odmítl napít, se vědomě
rozhodl, že nenechá otupit své smysly, a projevil odhodlání zůstat po zbytek svého
smírného utrpení při vědomí.

Požádejte několik studentů, aby se střídali při čtení Matouše 27:35–45, a členy třídy
vyzvěte, aby zjistili, jak ještě lidé Ježíše zesměšňovali nebo pokoušeli.

• Jak lidé Ježíše zesměšňovali a pokoušeli?

• Když víme, že Ježíš měl moc se vysvobodit, proč podle vás z kříže nesestoupil?

Vyzvěte studenty, aby si přečetli Matouše 27:46 a zjistili, co Ježíš řekl, když byl
na kříži.

• Co Ježíš řekl? („Bože můj, Bože můj, proč jsi mne opustil?“)

Abyste studentům pomohli porozumět tomu, co se v této chvíli odehrálo, požádejte
některého z nich, aby přečetl tato slova staršího Jeffreyho R. Hollanda z Kvora
Dvanácti apoštolů:

„Z hloubi celé své duše svědčím o tom, že … dokonalý Otec neopustil svého Syna
v oné hodině. Osobně věřím, že během celého Kristova působení ve smrtelnosti
možná Otec nebyl blíže svému Synovi než v těchto mučivých posledních
okamžicích utrpení. Nicméně … Otec Ježíšovi na okamžik odebral útěchu svého
Ducha a podporu své osobní přítomnosti.“ („Nikdo nebyl s Ním“, Liahona,
květen 2009, 87.)

• Proč podle vás Nebeský Otec odebral Ježíšovi v tuto chvíli svého Ducha?

Abyste studentům pomohli rozpoznat pravdu ve verši 46, přečtěte pokračování slov
staršího Hollanda:

„To bylo nutné; vskutku to bylo zásadní pro význam Usmíření – aby tento dokonalý Syn, který
nikdy nepromluvil křivého slova, ani neudělal nic špatného, ani se nedotkl ničeho nečistého,
musel poznat, jak se cítí zbytek lidstva – my, každý z nás – když tyto hříchy pácháme. Aby mohlo
být Jeho Usmíření nekonečné a věčné, musel pocítit, jaké to je zemřít nejen fyzicky, ale
i duchovně, musel pocítit, jaké to je, když se božský Duch vzdálí a ponechá člověka s pocitem
naprosté, hluboké a zoufalé osamělosti.“ („Nikdo nebyl s Ním“, 87–88.)

• Jak byste na základě Matouše 27:46 a slov staršího Hollanda shrnuli to, co
Spasitel prožil jako součást Usmíření? (Studenti mohou použít různá slova, ale
ujistěte se, že v jejich odpovědích zazní tato pravda: Součástí Usmíření bylo
to, že Ježíš Kristus pocítil odejmutí Ducha Nebeského Otce.)
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• Proč podle staršího Hollanda Ježíš Kristus zakusil odejmutí Ducha? (Aby pocítil,
jaké to je duchovně zemřít.)

Vysvětlete, že když hřešíme, prožíváme duchovní smrt neboli odejmutí Ducha
Nebeského Otce. Vydejte svědectví o tom, že jelikož Ježíš Kristus zakusil v zahradě
getsemanské a na kříži duchovní smrt, může nám pomoci, když jsme odloučeni od
Ducha Nebeského Otce v důsledku svých špatných rozhodnutí. Může nám také
pomoci, když se cítíme osaměle.

Vyzvěte studenty, aby zjistili z Matouše 27:50 a z výňatku z Překladu Josepha
Smitha, Matouš 27:54, který mění verš 50 takto: „Ježíš pak opět zvolav hlasem
velikým, řka Otče, dokonáno jest, Tvá vůle jest učiněna, vypustil duši.“, co dalšího
Spasitel řekl, když byl na kříži.

• Proč podle tohoto verše v Překladu Josepha Smitha Ježíš toto všechno vytrpěl?
(Studenti by měli rozpoznat tuto pravdu: Ježíš Kristus trpěl, aby naplnil vůli
Nebeského Otce.)

Připomeňte studentům, že v předešlé lekci se při studiu Matouše 26 učili
o Spasitelově utrpení v Getsemanech a o Jeho ochotě podrobit svou vůli vůli
Otcově. Mohli byste jim navrhnout, aby si do písem vedle Matouše 27:50 napsali
křížový odkaz na Matouše 26:39, aby jim pomohl pamatovat na to, že Ježíš vykonal
to, co slíbil.

• Proč bylo Otcovou vůlí to, aby Ježíš prošel vším tímto utrpením, které započalo
v Getsemanech a bylo dovršeno na kříži?

Pro zopakování, a abyste studentům pomohli pocítit pravdivost a důležitost
událostí, nauk a zásad, kterým se naučili z Matouše 27, můžete pustit video

ze série Mormon Messages [Mormonská poselství] „None Were with Him“ (4:25).
Toto video obsahuje dramatické ztvárnění Spasitelova Ukřižování a Vzkříšení
a úryvek z proslovu „Nikdo nebyl s Ním“ (Liahona, květen 2009, 86–88), který
pronesl starší Jeffrey R. Holland z Kvora Dvanácti apoštolů na generální konferenci
v dubnu 2009. Toto video lze najít na stránkách LDS.org.

Vysvětlete, že jedním z nejlepších způsobů, jak můžeme Pánu projevit svou
vděčnost za to, co za nás vytrpěl, je to, že budeme žít spravedlivě. Obraťte
pozornost studentů k neúplné větě, kterou jste napsali na tabuli na začátku hodiny:
„Dnes jsem viděl(a) a pociťoval(a) …“ Vyzvěte studenty, aby si ji ve svém studijním
deníku nebo zápisníku doplnili. Poté, co jim poskytnete dostatek času, byste mohli
několik z nich požádat, aby se podělili o to, co si napsali.
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LEKCE 33

Matouš 27:51–28:20
Úvod
Při smrti Ježíše Krista se chrámový závoj roztrhl vedví.
Židovští vůdci si od Piláta vyžádali, aby nechal hrob, kde bylo
uloženo Ježíšovo tělo, střežit. Ježíš Kristus byl vzkříšen a zjevil

se mnoha jednotlivcům včetně svých apoštolů. Přikázal svým
apoštolům, aby zanesli evangelium celému světu.

Náměty pro výuku
Matouš 27:51–56
Po smrti Ježíše Krista je chrámový závoj roztržen a země se otřásá
Vyzvěte studenty, aby se zamysleli nad tím, zda znají někoho, komu zemřel někdo
blízký. Poté se jich zeptejte:

• Proč může být ztráta milovaného člověka obtížná?

Vyzvěte studenty, aby se při studiu Matouše 27:51–28:20 zaměřovali na pravdy,
které jim pomohou pocítit útěchu, když jim zemře někdo blízký. Abyste uvedli
dnešní lekci do kontextu, mohli byste studenty požádat, aby stručně shrnuli, co
Ježíš Kristus prožil v době mezi svým zatčením a ukřižováním.

Požádejte některého studenta, aby přečetl Matouše 27:51. Vyzvěte členy třídy, aby
text sledovali a zjistili, co se stalo v chrámu, když Ježíš zemřel.

• Co se stalo, když Ježíš zemřel? (Invite students to look at Matthew 27:51,
footnote b, to understand that “rent in twain” means “torn into two pieces.”)
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Zvažte možnost překreslit na tabuli
doprovodné schéma chrámového
interiéru.

Vysvětlete, že v Ježíšově době měl
chrám dvě místnosti: svatyni (svaté
místo) a svatyni svatých. Svatyně
svatých představovala přítomnost Boží.
Tyto dvě místnosti byly odděleny
závojem neboli oponou. Jednou ročně,
v Den usmíření, prošel vysoký kněz ze
svatyně neboli svatého místa skrze
chrámový závoj a vstoupil do svatyně
svatých, kterou pokropil krví oběti za
hřích, aby tak usmířil hříchy celého
shromáždění Izraele. (Viz Leviticus 16.)
Když se v době smrti Ježíše Krista
chrámový závoj roztrhl, byl to
dramatický symbol toho, že Ježíš
Kristus, Veliký vysoký kněz, prošel
skrze závoj smrti a brzy vstoupí do
přítomnosti Boha Otce.

Abyste studentům pomohli lépe
porozumět významu roztržení závoje,
požádejte některého z nich, aby přečetl
tato slova staršího Bruce R. McConkieho z Kvora Dvanácti apoštolů:

„Svatyně svatých je nyní otevřena pro všechny a všichni nyní mohou, skrze
smírnou krev Beránkovu, vstoupit do nejvyššího a nejsvětějšího místa, do onoho
království, kde se nachází věčný život. … Obřady vykonávané skrze závoj
starověkého chrámu byly podobenstvím toho, co měl Kristus vykonat, a nyní, díky
tomu, že to vykonal, všichni lidé mají možnost projít skrze závoj do přítomnosti
Páně, aby zdědili plné oslavení.“ (Doctrinal New Testament Commentary, 3 vols.

[1965–1973], 1:830.)

• Jakým důležitým pravdám o Usmíření Ježíše Krista se můžeme naučit
z roztržení chrámového závoje? (Až studenti na otázku odpovědí, napište na
tabuli tuto pravdu: Díky Usmíření Ježíše Krista můžeme všichni vstoupit
do Boží přítomnosti, budeme-li činit pokání a dodržovat své smlouvy.)

• Jak nám Usmíření Ježíše Krista umožňuje vrátit se do Boží přítomnosti?

Poukažte na to, že přestože nám Usmíření Ježíše Krista umožňuje vrátit se do Boží
přítomnosti, musíme vykonat svůj díl práce, abychom byli hodni přebývat s naším
Nebeským Otcem na věky.

• Co musíme dělat, abychom byli hodni věčně přebývat s Nebeským Otcem?

Shrňte Matouše 27:52–56 tím, že vysvětlíte, že po Vzkříšení Ježíše Krista bylo
vzkříšeno mnoho dalších spravedlivých lidí, kteří byli již po smrti, a zjevili se
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mnoha lidem v Jeruzalémě. Tyto verše také uvádějí, že mezi svědky Ježíšovy smrti
byl i římský setník a mnoho žen.

Požádejte některého studenta, aby přečetl Matouše 27:54. Vyzvěte členy třídy, aby
se zaměřili na to, jak reagovali římský setník a další lidé, kteří byli s ním, když byli
svědky událostí, jež následovaly po Spasitelově ukřižování.

• Jaká byla reakce setníka a lidí, kteří byli s ním?

• Co viděli, že mohli říci: „Jistě Syn Boží byl tento [Ježíš]“?

Matouš 27:57–66
Židovští vůdci uzavírají s Pilátem dohodu, že nechá střežit Ježíšův hrob
Shrňte Matouše 27:57–61 tím, že vysvětlíte, že po smrti Ježíše Krista jeden bohatý
učedník jménem Jozef z Arimatie „prosil za tělo Ježíšovo“ (verš 58). Ovázal
Ježíšovo tělo čistým plátnem, uložil ho do hrobky, kterou vlastnil, a vchod zakryl
velkým kamenem.

Požádejte několik studentů, aby se střídali při čtení Matouše 27:62–66. Vyzvěte
členy třídy, aby text sledovali a zjistili, o co přední kněží a farizeové žádali Piláta.

• O co žádali přední kněží a farizeové Piláta?

• Proč o to žádali?

Matouš 28:1–20
Ježíš Kristus je vzkříšen a zjevuje se mnoha lidem
Vysvětlete, že brzy ráno první den v týdnu, v neděli, přišly Maria Magdaléna a další
žena jménem Maria k hrobu, aby pomazaly Ježíšovo tělo na výraz lásky a obdivu.
Požádejte několik studentů, aby se střídali při čtení Matouše 28:1–6.

• Co ženy našly, když přišly k hrobu? (Vysvětlete, že Překlad Josepha Smitha
uvádí, že ženy viděly dva anděly, ne jednoho. [Viz Matouš 28:2, poznámka pod
čarou a v anglickém vydání Bible SPD.])

• Jak byste reagovali, kdybyste viděli dva anděly? Jak reagovali strážní?

• Co podle veršů 5–6 řekli andělé ženám?

• Jaké pravdě nás učí tato slova? (Až studenti na otázku odpovědí, napište na
tabuli tuto pravdu: Ježíš Kristus byl vzkříšen z mrtvých.)

Abyste studentům pomohli porozumět nauce o vzkříšení, rozdělte je do
skupin po dvou či po třech a vyzvěte je, aby v každé skupině doplnili tento

materiál na rozdání:

„Vstalť jest“ (Matouš 28:6)
Prostudujte si, co se píše v anglickém Bible Dictionary pod heslem „Resurrection“. Poté diskutujte
o otázkách uvedených níže a do prázdných buněk napište své odpovědi.
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Jaký je rozdíl mezi tím, když je člověk přiveden
zpět z mrtvých a když je vzkříšen?

Co se stane se všemi lidmi v důsledku Vzkříšení
Ježíše Krista?

Jak může porozumění nauce o vzkříšení
poskytnout útěchu lidem, kteří ztratili své blízké?

Požádejte několik studentů, aby se s ostatními členy třídy podělili o to, čemu se při
doplňování materiálu na rozdání naučili.

Požádejte některého studenta, aby přečetl tato slova presidenta Gordona
B. Hinckleyho:

„Zázrak rána vzkříšení, oné první velikonoční neděle, je zázrakem pro celé lidstvo.
Je to zázrak moci Boha, Jehož milovaný Syn dal svůj život, aby usmířil hříchy
všech, oběť lásky za každého syna a každou dceru Boží. Tímto činem zlomil pouta
smrti. …

A stejně jako On vzal své tělo znovu na sebe a vyšel z hrobu, tak se i každý z nás
bude těšit opětovnému spojení těla a ducha, až se staneme živou duší v den

svého vlastního vzkříšení.

Proto se radujeme spolu s mnoha dalšími lidmi, tak jak by se mělo radovat veškeré lidstvo, když
si připomínáme tu nejnádhernější událost v historii lidstva, která přináší největší útěchu a klid –
vítězství nad smrtí.“ („The Victory over Death“, Ensign, Apr. 1997, 4.)

Požádejte některého studenta, aby přečetl Matouše 28:7–10.

• Co podle verše 7 andělé přikázali ženám, aby udělaly?

• Proč podle vás ženy odešly s „bázní a s radostí velikou“?

• Co se těmto ženám přihodilo, když šly říci učedníkům o tom, co právě zažily?

Shrňte Matouše 28:11–15 tím, že vysvětlíte, že zatímco ženy spěchaly, aby
učedníkům přinesly zprávu o Ježíšově Vzkříšení, přední kněží se od vojáků, kteří
střežili hrob, dozvěděli, co se stalo. Židovští vůdci se báli, že by se lidé mohli
dozvědět pravdu, a tak strážné podplatili, aby šířili lži o tom, že Spasitelovo tělo
odnesli z hrobu Jeho učedníci, když strážní spali.

Požádejte některého studenta, aby přečetl Matouše 28:16–18. Vyzvěte členy třídy,
aby text sledovali a zaměřili se na to, jaké požehnání získalo jedenáct apoštolů díky
tomu, že uposlechli ženy a šli do Galileje.

• Jaké požehnání získalo jedenáct apoštolů díky tomu, že uposlechli, co jim
ženy řekly?

Požádejte některého studenta, aby přečetl Matouše 28:19–20. Členy třídy vyzvěte,
aby text sledovali a zjistili, co měli podle Spasitelových slov apoštolové dělat poté,
co Ho spatřili.
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Matouš 28:19–20 je pasáž z mistrovství v písmu. Studium veršů z mistrovství
v písmu pomůže studentům prohloubit jejich chápání základních nauk a připravit se na

to, aby jim dokázali učit druhé. Mohli byste studentům navrhnout, aby si verše z mistrovství
v písmu nějak výrazně označili, aby je mohli snadno najít. Podívejte se na námět pro výuku, který
je uveden na konci lekce, abyste studentům pomohli si tyto verše osvojit.

Vysvětlení mistrovství v písmu a seznam dalších činností, které pomohou studentům osvojit si
vybrané verše, najdete v dodatku této příručky.

• Co bylo apoštolům přikázáno, aby dělali poté, co spatřili Spasitele?

• Čemu se z jejich zkušenosti můžeme naučit o zodpovědnosti, kterou máme,
když získáme svědectví o Ježíši Kristu? (Až studenti na otázku odpovědí,
napište na tabuli tuto zásadu: Poté, co obdržíme svědectví o Ježíši Kristu,
máme zodpovědnost o Něm svědčit druhým.)

Požádejte studenty, aby přišli k tabuli a napsali způsoby, jak můžeme druhým
svědčit o Ježíši Kristu. Mohli byste je vyzvat, aby to, co napsali, vysvětlili nebo aby
k tomu uvedli konkrétní příklady. Poté se zeptejte:

• Jaký slib dal podle verše 20 Spasitel svým apoštolům?

• Jak jste pocítili, že byl Pán „s vámi“, když jste se snažili dělit se o evangelium,
nebo jak vám při tom pomohl?

Povzbuďte studenty, aby se dělili o své svědectví o Ježíši Kristu s druhými. Abyste
jim v tom pomohli, vyzvěte je, aby si za použití jednoho z námětů na tabuli vytvořili
osobní cíl svědčit o Ježíši Kristu a Jeho evangeliu členům rodiny, přátelům a dalším
lidem. Vyzvěte studenty, aby si tento cíl zapsali do studijního deníku nebo
zápisníku.

Mistrovství v písmu – Matouš 28:19–20
Abyste studentům pomohli naučit se tuto pasáž z mistrovství v písmu nazpaměť,
rozdělte je do dvojic a vyzvěte jednoho člena z každé dvojice, aby verše přepsal na
list papíru. Řekněte studentům, aby rozstříhali papír na proužky tak, aby na
každém proužku byla souvislá část věty. Vyzvěte je, aby proužky papíru zamíchali
a poté znovu seřadili do správného pořadí. (V případě potřeby se mohou podívat
do písem.) Nechte je si to takto zkoušet, dokud nedokáží verše sestavit bez použití
písem. Poté je vyzvěte, aby dali jeden proužek pryč a řekli chybějící část věty
zpaměti. Až si studenti zapamatují jednu část věty, povzbuďte je, aby dali stranou
další proužek a přeříkávali obě části zpaměti. Ať takto pokračují, dokud nebudou
umět odříkat celou pasáž zpaměti.
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Úvod k evangeliu podle
sv. Marka
Proč studovat tuto knihu?
Kniha Markova nám přibližuje službu, smrt a Vzkříšení Ježíše Krista
prostřednictvím vyprávění, které má rychlý spád a které se často zaměřuje na
Spasitelovy mocné skutky. Mezi nimi je na prvním místě Usmíření, které je, jak
Marek zdůrazňoval, ústředním bodem poslání Ježíše jakožto dlouho slibovaného
Mesiáše. Prostřednictvím studia Markova záznamu a svědectví o tom, jak Spasitel
naplnil své smírné poslání, se studenti mohou více obrátit k evangeliu a najít
odvahu následovat Ho.

Kdo napsal tuto knihu?
Autorem této knihy je Marek (také nazýván Jan Marek). Přestože Marek nebyl mezi
původními učedníky Ježíše Krista, byl později obrácen, stal se pomocníkem
apoštola Petra a napsal své evangelium nejspíše na základě toho, co se dozvěděl od
něj. (Viz Průvodce k písmům, „Marek“.)

Marek a jeho matka Maria žili v Jeruzalémě a jejich domov byl místem, kde se
shromažďovali někteří první křesťané. (Viz Skutkové 12:12.) Marek odešel
z Jeruzaléma, aby pomáhal Barbanášovi a Saulovi (Pavlovi) na jejich první
misionářské cestě. (Viz Skutkové 12:25; 13:4–6, 42–48.) Pavel později napsal, že
s ním byl Marek v Římě (viz Kolossenským 4:10; Filemonovi 1:24) a chválil si ho
jako společníka, který mu byl „velmi potřebný k službě“ (2. Timoteovi 4:11). Petr ho
nazýval „Marek syn můj“ (1. Petrova 5:13), čímž dával najevo, jak si jsou blízcí.

Kdy a kde byla napsána?
Kdy bylo Markovo evangelium sepsáno, není přesně známo. Marek své evangelium
napsal pravděpodobně v Římě mezi lety 64 a 70 po Kr., možná krátce poté, co
apoštol Petr kolem roku 64 po Kr. vytrpěl mučednickou smrt.

Pro koho byla napsána a proč?
Evangelium podle Marka obsahuje určité detaily, jako například překlad
aramejských citací, latinských výrazů a vysvětlení židovských zvyků, z nichž lze
usoudit, že je určeno převážně Římanům a příslušníkům dalších pohanských
národů a také těm, kteří se obrátili ke křesťanství s největší pravděpodobností
v Římě a Římské říši. Mnozí považují za pravděpodobné, že během období těžkých
zkoušek víry, jimiž procházelo mnoho členů Církve po celé Římské říši, byl Marek
s Petrem v Římě.

Třetina Markova evangelia se zabývá Spasitelovými naukami a tím, co prožil během
posledního týdne svého života. Marek vydal svědectví o tom, že trpící Syn Boží
nakonec vítězí nad zlem, hříchem a smrtí. Toto svědectví znamenalo, že Spasitelovi
následovníci nemusí mít strach, protože když čelí pronásledování, zkouškám, nebo
dokonce smrti, následují svého Mistra. Mohou s důvěrou vytrvat, neboť vědí, že jim
Pán pomůže a že se všechna Jeho zaslíbení nakonec vyplní.
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Jaké jsou charakteristické rysy této knihy?
Markovo evangelium začíná náhle a dramaticky, udržuje si rázné tempo a líčí
události v rychlém sledu. Marek často používá slova hneda i hned, čímž dodává ději
rychlé tempo a spád.

Přestože se více než 90 procent obsahu Markova evangelia nachází i v Matoušovi
a Lukášovi, Markovo vyprávění často obsahuje i další podrobnosti, které nám
umožňují více docenit Spasitelův soucit a reakce lidí kolem Něj. (Porovnej Marka
9:14–27 s Matoušem 17:14–18.) Marek například vypráví o všeobecném nadšeném
přijetí, kterého se Spasiteli dostalo na počátku Jeho služby od lidí v Galileji i na
různých dalších místech. (Viz Marek 1:32–33, 45; 2:2; 3:7–9; 4:1.) Rovněž věnuje
velkou pozornost negativní odezvě od zákoníků a farizeů, jejichž odpor se rychle
proměnil ze skeptických myšlenek (viz Marek 2:6–7) v osnování spiknutí, které
mělo za cíl Ježíše zabít (viz Marek 3:6).

Mezi důležitá témata v Markovi patří otázka, kdo byl Ježíš a kdo poznal Jeho
totožnost, a rovněž role učedníků jako těch, kteří na sebe musí vzít svůj kříž
a následovat Ježíše (viz Marek 8:34). Markovo evangelium je navíc jediné, které
obsahuje podobenství o semeni, které roste samo od sebe (viz Marek 4:26–27),
uzdravení hluchého v oblasti Desíti měst (viz Marek 7:31–37) a postupné uzdravení
slepého muže v Betsaidě (viz Marek 8:22–26).

Stručný přehled
Marek 1–4 Ježíš je pokřtěn Janem Křtitelem a začíná kázat, povolávat učedníky
a konat zázraky. Když vůči Němu narůstá odpor, učí v podobenstvích.

Marek 5–7 Spasitel dál koná mnoho zázraků a projevuje tím svůj soucit s druhými.
Poté, co je zabit Jan Křtitel, sytí Ježíš více než pět tisíc lidí a kráčí po vodě. Ježíš
promlouvá proti falešným tradicím.

Marek 8–10 Ježíš Kristus dál koná zázraky. Petr svědčí o tom, že Ježíš je Kristus.
Spasitel třikrát prorokuje o svém utrpení, smrti a Vzkříšení, ale Jeho učedníci ještě
plně nerozumějí tomu, co má na mysli. Učí je o pokoře a službě, která se od Jeho
učedníků vyžaduje.

Marek 11–16 Spasitel během posledního týdne svého života vstupuje do
Jeruzaléma, učí své učedníky, trpí v Getsemanech a je ukřižován. Ježíš Kristus je
vzkříšen.
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LEKCE 34

Marek 1
Úvod
Jan Křtitel kázal „křest pokání na odpuštění hříchů“. (Marek
1:4.) Poté, co Jan Ježíše pokřtil, začal Spasitel kázat
evangelium a konat zázraky prostřednictvím božské moci

a pravomoci. Vymítal nečisté duchy a uzdravil malomocného.
Jeho sláva se šířila po celé Galileji.

Náměty pro výuku
Marek 1:1–20
Ježíš zahajuje svou službu
Několik dnů předtím, než budete učit tuto lekci, se dvou studentů zeptejte, zda by
byli ochotni podělit se během hodiny stručně o svědectví o Ježíši Kristu. Po
duchovním zahájení tyto dva studenty požádejte, aby vydali svědectví o Spasiteli.
Poté se členů třídy zeptejte:

• Proč je cennější vyslechnout si svědectví několika jednotlivců, než ho slyšet
pouze od jediné osoby?

• Proč by podle vás mohlo být cenné, abyste si nyní, poté co jste si prostudovali
svědectví Matouše, prostudovali i svědectví Markovo?

Vyzvěte studenty, aby si zběžně prošli Marka 1:1–4, 9–11 a vyhledali událost, kterou
začíná Markovo vyprávění o životě Spasitele.

• Jaká událost stojí na počátku Markovy zprávy?

Vysvětlete, že Markova zpráva o Spasitelově životě se liší od té Matoušovy. Začíná
náhle, udržuje si rázné tempo a zdůrazňuje Spasitelovu božskost tím, že se
zaměřuje na Jeho skutky a zázraky. Marek svou zprávu pravděpodobně sepsal na
základě toho, co se dozvěděl od apoštola Petra.

Shrňte Marka 1:12–20 tím, že vysvětlíte, že Ježíše poté, co se 40 dní postil, pokoušel
ďábel. Ježíš rovněž kázal pokání v Galileji a povolal učedníky, aby Ho následovali.
(Poznámka: Výše zmíněné se do hloubky probíralo v lekcích, které pojednávaly
o Matoušovi 4.)

Marek 1:21–39
Ježíš vymítá ďábly a uzdravuje nemocné
Na tabuli napište slova nepřátelské území a zeptejte se studentů, jakým nebezpečím
by mohl voják na nepřátelském území čelit.

Požádejte některého studenta, aby přečetl tato slova presidenta Boyda K. Packera
z Kvora Dvanácti apoštolů:
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„Vy, mladí lidé, vyrůstáte na nepřátelském území.

Z písem víme, že byla válka na nebi a že Lucifer se vzbouřil a společně se svými
následovníky byl ‚svržen … na zem‘ [Zjevení 12:9]. Je odhodlán překazit plán
našeho Nebeského Otce a snaží se ovládat mysl a jednání všech lidí.“ („Rady
mládeži“, Liahona, listopad 2011, 16.)

• V jakém smyslu se náš život zde na zemi podobá pobytu na
nepřátelském území?

Vybídněte studenty, aby zvedli ruku, pokud někdy měli pocit, že je přemáhají
zlovolné vlivy a pokušení, jimiž jsou obklopeni. Vyzvěte je, aby při studiu Marka
1:21–39 vyhledali pravdu, která jim pomůže zlovolným vlivům a pokušením čelit.

Požádejte některého studenta, aby přečetl Marka 1:21–22. Členy třídy vyzvěte, aby
text sledovali a zjistili, co Ježíš udělal v Kafarnaum a jak na to zareagovali Židé.

• Proč Spasitelovo učení naplnilo Židy úžasem?

• Co podle vás znamená, že Ježíš učil „jako moc maje“? (Marek 1:22.)

Vysvětlete, že zákoníci byli považováni za znalce zákona Mojžíšova. Když kázali,
často citovali dřívější autority v oblasti zákona. (Viz New Testament Student Manual
[Church Educational System manual, 2014], 103.) Ježíš naproti tomu hovořil s mocí
a pravomocí svého Otce a jako veliký Jehova, který nám dal zákon Mojžíšův.
(Překlad Josepha Smitha, Matouš 7:37 [v anglickém vydání Bible SPD] objasňuje,
že Ježíš „je učil jako někdo, kdo má pravomoc od Boha, a nikoli jako někdo, kdo má
pravomoc od zákoníků“.)

Vyzvěte studenty, aby si přečetli Marka 1:23–26, nebo jim promítněte video
„Jesus Heals a Possessed Man“ [„Ježíš uzdravuje posedlého“] (1:48) ze série

videí The Life of Jesus Christ Bible Videos [Biblická videa o životě Ježíše Krista], které je
k dispozici na stránkách LDS.org. Vyzvěte členy třídy, aby se zaměřili na to, co se
stalo, když Ježíš učil v synagoze. Požádejte je, aby se podělili o to, co našli.
Vysvětlete, že „duch nečistý“ označuje zlého ducha.

• Co onen nečistý duch věděl o Ježíšovi?

• Jak onen nečistý duch věděl, kdo Ježíš je? (Zlí duchové, kteří usilují o to, aby se
zmocnili fyzického těla, jsou následovníci Lucifera. Než byli svrženi z nebe,
přebývali v přítomnosti Nebeského Otce a Ježíše Krista.)

• Kdybyste tehdy v oné synagoze byli, co byste si o Ježíšovi pomysleli?

Požádejte některého studenta, aby přečetl Marka 1:27–28. Členy třídy vyzvěte, aby
text sledovali a zjistili, jak lidé zareagovali poté, co byli svědky toho, že Ježíš
z onoho muže vyhnal nečistého ducha.

• Jak lidé zareagovali?

• Co se z této zprávy dozvídáme o Spasitelově moci? (V odpovědích studentů by
měla zaznít tato pravda: Spasitel má moc nad ďáblem a nad jeho
následovníky.)

LEKCE 34

199



• Jak nám znalost této pravdy může pomoci ve chvílích, kdy máme pocit, že nás
přemáhají zlovolné vlivy a pokušení, jež nás obklopují?

Požádejte některého studenta, aby přečetl tato slova presidenta Jamese E. Fausta
z Prvního předsednictva:

„[Joseph Smith] prohlásil: ‚Zlovolní duchové mají své hranice, omezení a zákony,
kterými jsou řízeni.‘ [History of the Church, 4:576.] A tak Satan a jeho andělé
nejsou všemocní. …

Satanovo úsilí mohou zmařit všichni ti, kteří přicházejí ke Kristu prostřednictvím
poslušnosti smluv a obřadů evangelia.“ („Serving the Lord and Resisting the
Devil“, Ensign, Sept. 1995, 6, 7.)

• Co můžeme podle presidenta Fausta udělat pro to, abychom získali větší moc
odolávat ďáblu?

• Co se podle verše 28 stalo poté, co Spasitel vyhnal onoho zlého ducha?

Shrňte Marka 1:29–39 vysvětlením, že Spasitel zbavil tchyni Šimona Petra horečky,
uzdravil mnoho dalších nemocných a vyhnal četné ďábly. Ježíš dál kázal v Galileji.

Marek 1:40–45
Ježíš uzdravuje malomocného
Vyzvěte studenty, aby si zběžně prošli Marka 1:40 a zjistili, kdo přišel za Spasitelem,
zatímco dál kázal v Galileji. Požádejte je, aby se podělili o to, co zjistili. Některého
z nich poproste, aby přišel dopředu. Ostatní vybídněte, aby si představili, že tento
student trpí malomocenstvím.

Vysvětlete, že malomocenství je chronické onemocnění, které napadá kůži, nervy,
oči, kosti a končetiny. Když se neléčí, vede k bolestivé smrti. V dávných dobách lidé
věřili, že kdokoli, kdo se dostane do kontaktu s člověkem trpícím malomocenstvím,
se touto nemocí nakazí. Ukažte na studenta vpředu a zeptejte se:

• Kdyby byl (doplňte jméno onoho studenta) v dávných dobách malomocným,
jak by s ním lidé asi zacházeli?

Vysvětlete, že v rámci ochrany zdraví a blaha společnosti byli malomocní nuceni žít
mimo město. Podle zákona museli zvoláním „Nečistý!“ varovat ostatní, aby se
k nim nepřibližovali. (Viz Bible Dictionary, „Leper“; Leviticus 13:44–46.) Požádejte
několik studentů, aby tuto scénku sehráli a prošli kolem studenta, který představuje
malomocného. Toho požádejte, aby v okamžiku, kdy kolem něj budou ostatní
procházet, zvolal: „Nečistý! Nečistý!“ Zeptejte se procházejících studentů, jak by
v takové situaci reagovali. Poté všem řekněte, aby se posadili.

• Jaký dopad by mělo malomocenství na váš život?

Vyzvěte studenty, aby si představili, že jsou malomocnými v době Ježíše Krista.
Zeptejte se jich, co by udělali, kdyby viděli, jak se blíží Spasitel.

• Co podle Marka 1:40 udělal onen malomocný, když spatřil Spasitele?
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• Jak onen malomocný projevil víru v Ježíše Krista? Jak slova „chceš-li“ naznačují,
jakou měl onen malomocný víru?

Vyzvěte studenty, aby si přečetli Marka 1:41–42 a zjistili, jak Spasitel na prosbu
onoho muže zareagoval.

• Co na vás zapůsobilo ohledně toho, jak Spasitel zareagoval na prosbu
onoho muže?

• Pokud byste oním malomocným byli vy, co by pro vás znamenalo to, že se vás
Spasitel dotkl? Proč?

• Jak by se vám změnil život, kdyby vás Ježíš Kristus uzdravil z malomocenství?

Na tabuli napište tuto větu: Malomocenství lze přirovnat ke hříchu.

Abyste studentům pomohli porozumět tomu, jak lze malomocenství přirovnat ke
hříchu (viz Leviticus 14), požádejte některého z nich, aby přečetl tato slova staršího
Bruce R. McConkieho z Kvora Dvanácti apoštolů:

„Na malomocenství se v biblických dobách kromě toho, že mělo zničující fyzické
následky, pohlíželo jako na symbol hříchu a nečistoty, který poukazoval na to, že
stejně jako tato zlá nemoc užírala a ničila fyzické tělo, hřích člověka užírá a ničí
po stránce duchovní.“ (The Mortal Messiah, 4 vols. [1979–1981], 2:45.)

• V jakém smyslu lze malomocenství přirovnat ke hříchu? (Při přirovnávání
malomocenství ke hříchu se ujistěte, že studenti rozumějí tomu, že příčinou
nemocí nemusí být nutně hřích.)

Požádejte některého studenta, aby znovu přečetl Marka 1:40–42, přičemž tentokrát
nahradí slovo malomocný slovem hříšník a slovo malomocenství slovem hřích. Členy
třídy vyzvěte, aby text sledovali a zjistili, jak můžeme přirovnat uzdravení tohoto
malomocného k očištění se od hříchu.

Vztahování písem na sebe
Vztahovat písma na sebe znamená přirovnávat je k vlastnímu životu. Když si studenti uvědomí
podobnosti mezi tím, co sami prožívají, a tím, o čem se hovoří v písmech, budou schopni lépe
rozpoznávat nauky a zásady evangelia. Rovněž lépe porozumějí tomu, jak mohou tyto nauky
a zásady uplatňovat v životě.

• Když dané verše čtete tímto způsobem, která slova poukazují na myšlenku
získání odpuštění?

• Jak můžeme přirovnat to, co učinil onen malomocný, aby se od malomocenství
očistil, k tomu, co musíme udělat my, abychom se očistili od hříchu?

• Jaké zásadě se můžeme naučit, pokud přirovnáme uzdravení malomocného
k očištění se od hříchu? (Studenti mohou použít různá slova, ale ujistěte se, že
v jejich odpovědích zazní tato zásada: Když budeme uplatňovat víru
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a přicházet ke Spasiteli, bude mít s námi soucit a očistí nás od hříchu.
Pomocí slov studentů napište tuto zásadu na tabuli.)

• V jakém smyslu musíme uplatňovat víru a přicházet ke Spasiteli, aby nám mohl
odpustit naše hříchy?

Vyzvěte studenty, aby se znovu zamysleli nad tím, jak vypadal život malomocného,
než byl uzdraven, a jak vypadal poté.

• Jak člověku to, že přijde k Ježíši Kristu, aby byl očištěn od hříchu, může
změnit život?

• Kdy jste byli svědky toho, že se něčí život změnil poté, co se prostřednictvím
Kristova Usmíření očistil od hříchu? (Upozorněte studenty, aby nezmiňovali
jednotlivé osoby jménem a ani neodhalovali své hříchy z minulosti.)

Vyzvěte studenty, aby přemítali o tom, od jakých hříchů se potřebují očistit.
Vybídněte je, aby přišli ke Spasiteli tak, že v Něj budou uplatňovat víru
prostřednictvím modlitby, pokání a poslušnosti, aby je mohl očistit. Zvažte možnost
vydat svědectví o očišťující moci Spasitelova Usmíření.

Požádejte několik studentů, aby se střídali při čtení Marka 1:43–45. Členy třídy
vyzvěte, aby vyhledali pokyny, které Spasitel dal malomocnému poté, co byl
uzdraven. Požádejte je, aby se podělili o to, co našli.

Vysvětlete, že Mojžíšův zákon vyžadoval od těch, kteří se uzdravili
z malomocenství, aby se ukázali knězi v chrámu a přinesli oběť.

• Co onen muž udělal poté, co ho Spasitel varoval, aby o tom neříkal druhým?

• Co se stalo v důsledku toho, že tento muž rozšířil zvěsti o svém uzdravení?

Zvažte možnost, že se na závěr hodiny studentů zeptáte, co na ně v souvislosti se
skutky Ježíše Krista zaznamenanými v Markovi 1 udělalo největší dojem.
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LEKCE 35

Marek 2–3
Úvod
Ježíš odpustil ochrnutému muži a uzdravil ho, a poté povolal
Matouše, aby Ho následoval. Učil zákoníky a farizee o dni
sabatu. Spasitel dál uzdravoval mnoho lidí, vyslal své

apoštoly, aby kázali, a varoval před rouháním se proti Duchu
Svatému.

Náměty pro výuku
Marek 2:1–12
Ježíš odpouští ochrnutému muži a uzdravuje ho
Vyzvěte studenty, aby si představili, že někdo, koho mají rádi, trpí fyzickými
obtížemi, které ho ohrožují na životě a vyžadují speciální léčbu.

• Koho byste vyhledali, abyste tomuto blízkému člověku pomohli? Proč?

• Co byste byli ochotni udělat, kdyby existoval jen jeden lékař, který by mu mohl
pomoci, ale bylo by obtížné si s ním sjednat schůzku?

Shrňte Marka 2:1–4 tím, že vysvětlíte, že ve vesnici Kafarnaum v Galileji žil muž,
který byl „šlakem poražen[ý]“ (verš 3), což znamená, že byl ochrnutý. Další čtyři
muži ho nesli k domu, kde byl Ježíš. Když zjistili, že v domě bylo tolik lidí, že se do
něj nemohli dostat, rozebrali část střechy a spustili onoho chromého dolů ke
Spasiteli.

Požádejte některého studenta, aby přečetl Marka 2:5, a vyzvěte členy třídy, aby
zjistili, co Ježíš řekl onomu ochrnutému muži. Vybídněte je, aby se podělili o to, co
zjistili.

Požádejte několik studentů, aby se střídali při čtení Marka 2:6–12. Členy třídy
vyzvěte, aby text sledovali a zjistili, co se stalo potom.

• Jak podle veršů 6–7 „někteří z zákonníků“ reagovali na Spasitelova slova? (Byli
rozhořčeni, protože řekl, že může udělit odpuštění hříchů.)

• Na co se Spasitel zákoníků zeptal?

• Co Spasitel ukázal a čemu učil tím, že uzdravil onoho muže? (Poté, co studenti
odpovědí, jim pomozte rozpoznat následující pravdu: Ježíš Kristus má moc
uzdravit nás duchovně i fyzicky.)

Poukažte na to, že když zákoníci viděli, jak onen ochrnutý muž vstal ze svého lože
a chodí, dostalo se jim nepopiratelného důkazu o tom, že Ježíš Kristus má moc
uzdravovat nemocné, a slyšeli Ho vydávat svědectví o tom, že může odpouštět
hříchy. Nic však nenasvědčuje tomu, že by tito muži posléze vyhledali Ježíše
a usilovali o odpuštění svých vlastních hříchů.

(Poznámka: Událostmi zaznamenanými v Markovi 2:1–12 se bude podrobněji
zabývat lekce probírající Lukáše 5.)
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Marek 2:13–22
Ježíš povolává Matouše, aby Ho následoval a jí s publikány a hříšníky
Rozdělte studenty do dvojic a každé z nich dejte list papíru. Tyto dvojice vyzvěte,
aby diskutovaly o níže uvedené otázce a svoje odpovědi napsaly na papír.

• Z jakých důvodů například někteří jednotlivci neusilují o Pánovo odpuštění
svých hříchů?

Požádejte několik studentů, aby se podělili o své odpovědi, mezi něž mohou patřit
tyto: někteří jednotlivci možná nechtějí přestat hřešit; někteří možná nechtějí
přiznat nebo vyznat hříchy kvůli své pýše nebo rozpakům; jiní možná doufají, že
jim Pán odpustí, i když nebudou činit pokání; a někteří možná věří v Pánovu moc
odpouštět, ale chybí jim víra, že jim odpustí jejich konkrétní hříchy.

Vyzvěte studenty, aby v Markovi 2:13–22 vyhledali pravdy, které nás mohou
povzbudit v tom, abychom usilovali o Pánovo odpuštění.

Požádejte některého studenta, aby přečetl Marka 2:13–15. Vyzvěte členy třídy, aby
text sledovali a zaměřili se na to, co Spasitel udělal poté, co uzdravil
ochrnutého muže.

• Co Spasitel udělal poté, co uzdravil tohoto muže?

• Jak Léví zareagoval na Spasitelovu výzvu?

Vysvětlete, že Léví byl také znám jako Matouš a byl oním Matoušem, který napsal
evangelium nesoucí jeho jméno. Slova „sedícího na cle“ (verš 14) znamenají, že
Matouš byl publikánem a „výběrčím daní pro Římany v Kafarnaum [a] byl
pravděpodobně ve službě Heródesa Antipy“. (Průvodce k písmům, „Matouš“.)
Mnozí Židé publikány nenáviděli, protože na ně pohlíželi jako na zrádce, kteří od
svého vlastního lidu vybírají peníze pro Římany.

• Co podle verše 15 Matouš pro Spasitele a Jeho učedníky připravil?

• Kdo další přišel na tuto hostinu?

Vysvětlete, že v době Spasitelova působení ve smrtelnosti znamenalo společné
hodování mnohem více než jen to, že lidé společně jedli a pili. Znamenalo to, že
mezi všemi zúčastněnými existuje pouto přátelství a míru.

Požádejte některého studenta, aby přečetl Marka 2:16, a členy třídy vyzvěte, aby se
zaměřili na to, jak farizeové reagovali, když viděli Spasitele jíst s publikány.

• Co zákoníci a farizeové řekli?

• Proč podle vás kritizovali Ježíše za to, že jí s publikány a hříšníky?

Požádejte některého studenta, aby přečetl Marka 2:17, a vyzvěte členy třídy, aby
zjistili, jak Spasitel na kritiku zákoníků a farizeů reagoval.

• Jaké slovo Spasitel použil, aby popsal sám sebe? (Poukažte na to, že tím, že
Spasitel použil slovo lékař, potvrdil svoji moc uzdravovat duchovně i fyzicky.)

• Jak mohla Spasitelova odpověď pomoci zákoníkům a farizeům pochopit, proč
se stýká s publikány a hříšníky?

LEKCE 35

204



• Jaké pravdě ohledně toho, jak Spasitel reaguje na to, že hřešíme, se můžeme
naučit z verše 17? (Poté, co studenti odpovědí, napište na tabuli tuto pravdu:
Spasitel si přeje pomáhat nám činit pokání z hříchů a uzdravit se.)

• Proč je důležité věřit, že Ježíš si přeje pomáhat nám činit pokání a uzdravit se?

Požádejte některého studenta, aby přečetl tato slova staršího Craiga A. Cardona ze
Sedmdesáti:

„Pán nás miluje a chce, abychom rozuměli Jeho ochotě odpouštět. …

… Každý z nás, včetně těch, kteří zápolí s tím, aby překonali návykové chování,
např. pornografii nebo užívání drog, i jejich blízcí, mohou vědět, že Pán si je
vědom našeho spravedlivého úsilí a bude nám láskyplně odpouštět, když bude
pokání úplné.“ („Spasitel chce odpouštět“, Liahona, květen 2013, 16.)

• Jak můžeme vědět, že Pán si přeje pomáhat nám činit pokání a získat Jeho
odpuštění?

Vyzvěte studenty, aby přemítali o tom, zda jsou jako publikáni a hříšníci (kteří
uznali, že potřebují Spasitele a přišli za Ním) nebo jako zákoníci a farizeové (kteří
nepřišli za Spasitelem, aby usilovali o Jeho odpuštění a uzdravující moc).

Vydejte svědectví o Spasitelově moci a přání uzdravit nás a povzbuďte studenty,
aby usilovali o Jeho odpuštění skrze pokání, kdykoli je to nezbytné.

Shrňte Marka 2:18–22 tím, že vysvětlíte, že Ježíš učil, proč se Jeho učedníci nepostí,
dokud je s nimi On. Také učil tomu, proč je pro některé lidi obtížné přijmout Jeho
evangelium. (Poznámka: Toto učení se bude podrobněji probírat v lekci pojednávající
o Lukášovi 5.)

Marek 2:23–3:6
Ježíš učí o sabatu
Zeptejte se studentů, zda se někdy rozhodli nezúčastnit se určité činnosti, aby
mohli světit den sabatu. Požádejte několik z nich, aby se o svou zkušenost podělili.

Na tabuli napište níže uvedenou otázku a studenty vyzvěte, aby o ní při dalším
studiu Marka 2–3 přemítali: Jak poznáte, zda je nějaká činnost pro sabat vhodná?

Rozdělte studenty na dvě poloviny. Požádejte první polovinu, aby si přečetla Marka
2:23–28. Druhou polovinu vybídněte, aby si přečetla Marka 3:1–6. Řekněte
studentům, aby zjistili, co z toho, co Spasitel a Jeho učedníci udělali, bylo podle
názoru saduceů porušením přikázání světit den sabatu.

Po uplynutí dostatečné doby položte tyto otázky:

• Co bylo podle názoru farizeů nezákonného na tom, co dělal Spasitel a Jeho
učedníci o sabatu? (Sbírání obilných klasů a uzdravování.)

• Proč farizeové považovali sbírání obilných klasů a uzdravování o sabatu za
porušení Božích zákonů?
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Je-li to nutné, připomeňte studentům, že židovští učitelé přidali k zákonu
Mojžíšovu vlastní pravidla a výklady nazvané ústně předávaný zákon neboli tradice.
Tato přidaná pravidla měla za cíl zabránit porušování Božího zákona, ale také
bránila některým lidem porozumět pravému účelu určitých přikázání, včetně
příkazu světit den sabatu.

Na tabuli napište tuto nedokončenou větu: Den sabatu můžeme světit tím, že …

• Jak byste na základě Spasitelova učení uvedeného v Markovi 2–3 tuto větu
dokončili? (Poté, co studenti odpovědí, dokončete větu na tabuli tak, aby
vyjadřovala tuto pravdu: Den sabatu můžeme světit tím, že budeme
oslavovat Boha a činit dobré skutky.)

• Jak můžeme oslavovat Boha v Jeho svatý den?

• Jaké dobré skutky například můžeme o sabatu činit?

Pokládejte otázky, které studentům pomohou porozumět naukám
a zásadám
Poté, co studenti nauky a zásady rozpoznají, musí jim nejprve porozumět, než je budou moci
v osobním životě smysluplně uplatňovat. Pokládejte otázky, které je povedou k jasnějšímu
porozumění významu určité zásady, nebo které je povzbudí k přemýšlení o určité zásadě
v novodobém kontextu. Také je vyzývejte, aby vysvětlili, jak dotyčné nauce nebo zásadě rozumějí.

Abyste studentům pomohli porozumět tomu, jak mohou rozlišit, které činnosti jsou
o sabatu vhodné, požádejte některého z nich, aby přečetl tato slova presidenta
Jamese E. Fausta z Prvního předsednictva:

„Kde je tedy hranice mezi tím, co je o sabatu přijatelné, a tím, co není? Na tuto
otázku si musí každý z nás odpovědět v rámci daných pokynů sám. Přestože jsou
tyto pokyny obsaženy v písmech a ve slovech novodobých proroků, musejí být
také vepsány do našeho srdce a řízeny naším svědomím. … Je dost
nepravděpodobné, že bychom nějak vážně porušili sabatní uctívání, pokud
pokorně předstupujeme před Pána a nabízíme Mu celé své srdce, svou duši

a mysl. (Viz Mat. 22:37.)

Co je o sabatu vhodné či nevhodné musí posoudit každý z nás tím, že se budeme snažit být k
Pánu upřímní. O sabatu bychom měli s postojem uctívání dělat to, co musíme a co bychom měli,
a poté omezit jiné činnosti.“ („The Lord’s Day“, Ensign, Nov. 1991, 35.)

• Jaká požehnání pociťujete, když se snažíte o sabatu uctívat Boha a činit
dobré skutky?

Povzbuďte studenty, aby se zamysleli nad jednou věcí, kterou mohou dělat pro to,
aby efektivněji světili den sabatu, a ve studijním deníku nebo zápisníku si dali
písemně za cíl, že to dělat budou.
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Marek 3:7–35
Ježíš uzdravuje mnohé, vysílá své apoštoly, aby kázali, a varuje před rouháním
Shrňte Marka 3:7-35 tím, že vysvětlíte, že Ježíš šel ke Galilejskému jezeru a uzdravil
mnoho lidí, kteří Ho následovali až tam, včetně několika, kteří měli nečisté duchy.
Ježíš vybral a ustanovil Dvanáct apoštolů a poté je vyslal kázat, uzdravovat
a vymítat ďábly. Poté varoval zákoníky, aby se nerouhali proti Duchu Svatému
a učil, že Jeho rodinou jsou ti, kteří činí vůli Nebeského Otce.

(Poznámka: Některé události zaznamenané v Markovi 3:7–35 byly podrobněji
probrány v lekci pojednávající o Matoušovi 12:22–35.)

Na závěr byste mohli vydat svědectví o pravdách probíraných v této lekci.
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LEKCE PRO DOMÁCÍ STUDIUM

Matouš 26:31 – Marek 3:35
(7. blok)

Přípravné materiály pro učitele domácího studia
Shrnutí denních lekcí domácího studia
Následující shrnutí událostí, nauk a zásad, s nimiž se studenti seznámili při studiu Matouše 26:31 – Marka 3 (7. blok),
nemá být součástí vaší lekce. Lekce, kterou učíte, se soustřeďuje pouze na některé z těchto nauk a zásad. Při zvažování
potřeb svých studentů se řiďte nabádáním Svatého Ducha.

1. den (Matouš 26:31–75)
Studenti se při studiu Ježíšova utrpení v zahradě getsemanské naučili tomu, že Ježíš Kristus podrobil svou vůli vůli
Otcově, aby vykonal Usmíření, a že příklad Ježíše Krista následujeme tehdy, když se rozhodneme podrobit svou vůli vůli
Nebeského Otce. Z pokynů, které Spasitel udělil apoštolům v Getsemanech, se studenti naučili, že budeme-li se
neustále modlit a bdít, budeme mít sílu odolávat pokušení.

2. den (Matouš 27–28)
Z příběhu o Spasitelově Ukřižování se studenti dozvěděli, že součástí Usmíření bylo to, že Ježíš Kristus pocítil odejmutí
Ducha Nebeského Otce. Také se naučili, že Ježíš Kristus trpěl, aby naplnil vůli Nebeského Otce, jak to slíbil učinit
v Matoušovi 26. A když studenti studovali příběh o tom, jak se chrámový závoj roztrhl na dva kusy v době Spasitelovy
smrti, dozvěděli se, že to symbolizovalo tuto pravdu: Díky Usmíření Ježíše Krista můžeme všichni vstoupit do Boží
přítomnosti, budeme-li činit pokání a dodržovat své smlouvy.

3. den (Marek 1)
Z příběhu o tom, jak Ježíš vyhnal nečistého ducha, se studenti naučili tomu, že Spasitel má moc nad ďáblem a nad jeho
následovníky. Studenti se naučili také tomu, že tak jako měl Ježíš soucit s malomocným a uzdravil ho, bude mít Spasitel
soucit i s námi a očistí nás od hříchu, když budeme uplatňovat víru a přicházet k Němu.

4. den (Marek 2–3)
Studenti se při studiu příběhu o tom, jak Ježíš uzdravil ochrnutého muže a jak mu odpustil, naučili tomu, že Ježíš
Kristus má moc uzdravit nás duchovně i fyzicky. Když studovali to, jak Ježíš jedl s publikány a hříšníky, dozvěděli se, že
Spasitel si přeje pomáhat nám činit pokání z hříchů a uzdravit se. Když studenti četli o tom, jak farizeové odsoudili
Ježíše a Jeho učedníky za to, že porušili sabat, naučili se tomu, že den sabatu můžeme světit tím, že budeme oslavovat
Boha a činit dobré skutky.

Úvod
Ježíš Kristus byl vzkříšen a zjevil se mnoha jednotlivcům včetně svých apoštolů.
Přikázal svým apoštolům, aby přinesli evangelium všem národům.
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Náměty pro výuku
Matouš 28
Ježíš Kristus je vzkříšen a zjevuje se mnoha lidem
Vyzvěte studenty, aby se zamysleli nad tím, zda znají někoho, komu zemřel někdo
blízký. Poté se členů třídy zeptejte:

• Proč pro nás může být úmrtí někoho blízkého obtížné?

Vyzvěte studenty, aby při studiu Matouše 28 vyhledali pravdy, které jim pomohou
pocítit útěchu, když jim zemře někdo blízký.

Vysvětlete, že brzy ráno prvního dne v týdnu – v neděli – přišly Maria Magdaléna
a další žena jménem Maria k hrobu, ve kterém bylo uloženo Ježíšovo tělo.

Požádejte několik studentů, aby se střídali při čtení Matouše 28:1–6. Vyzvěte členy
třídy, aby text sledovali a zjistili, co ženy uviděly, když přišly k hrobu.

• Co ženy uviděly, když přišly k hrobu? (Vysvětlete, že Překlad Josepha Smitha
těchto veršů uvádí, že ženy uviděly dva anděly, ne jednoho. [Viz Matouš 28:2,
poznámka pod čarou a v anglickém vydání Bible SPD; viz také Jan 20:12.])

• Jak byste podle vás reagovali, kdybyste uviděli dva anděly?

• Jak podle verše 4 reagovali strážní?

• Co podle veršů 5–6 andělé ženám řekli?

• Jaké pravdě nás učí tato slova? (Až studenti na otázku odpovědí, napište na
tabuli tuto pravdu: Ježíš Kristus byl vzkříšen z mrtvých.)

Abyste studentům pomohli porozumět nauce o vzkříšení, rozdělte je do
skupin po dvou či po třech a vyzvěte je, aby v každé skupině vyplnili

uvedený materiál na rozdání.

„Vstalť jest“ (Matouš 28:6)
Prostudujte si, co se píše v Průvodci k písmům pod heslem „Vzkříšení“. Poté diskutujte o otázkách
uvedených níže a do prázdných buněk napište své odpovědi.

Jaký je rozdíl mezi tím, když je člověk přiveden
zpět z mrtvých a když je vzkříšen?

Co se stane se všemi lidmi v důsledku Vzkříšení
Ježíše Krista?

Jak může porozumění nauce o vzkříšení
poskytnout útěchu lidem, kteří ztratili své blízké?

Požádejte několik studentů, aby se s ostatními členy třídy podělili o to, čemu se při
doplňování materiálu na rozdání naučili.

Požádejte některého studenta, aby přečetl tato slova presidenta Gordona
B. Hinckleyho:
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„Zázrak rána vzkříšení, oné první velikonoční neděle, je zázrakem pro celé lidstvo.
Je to zázrak moci Boha, Jehož milovaný Syn dal svůj život, aby usmířil hříchy
všech, oběť lásky za každého syna a každou dceru Boží. Tímto činem zlomil pouta
smrti. …

A stejně jako On vzal své tělo znovu na sebe a vyšel z hrobu, tak se i každý z nás
bude těšit opětovnému spojení těla a ducha, až se staneme živou duší v den

svého vlastního vzkříšení.

Proto se radujeme spolu s mnoha dalšími lidmi, tak jak by se mělo radovat veškeré lidstvo, když
si připomínáme tu nejnádhernější událost v historii lidstva, která přináší největší útěchu a klid –
vítězství nad smrtí.“ („The Victory over Death“, Ensign, Apr. 1997, 4.)

Požádejte některého studenta, aby přečetl Matouše 28:7–10. Členy třídy vyzvěte,
aby text sledovali a zjistili, co bylo ženám u Ježíšova hrobu řečeno, aby udělaly.

• Co podle verše 7 andělé přikázali ženám, aby udělaly?

• Proč podle vás ženy odešly s „bázní a s radostí velikou“? (Matouš 28:8.)

• Co se těmto ženám přihodilo, když šly říci učedníkům o tom, co právě zažily?

Shrňte Matouše 28:11–15 tím, že vysvětlíte, že zatímco ženy spěchaly, aby
učedníkům přinesly zprávu o Ježíšově Vzkříšení, přední kněží se od vojáků, kteří
střežili hrob, dozvěděli, co se stalo. Židovští vůdci se báli, že by se lidé mohli
dozvědět pravdu, a tak strážné podplatili, aby šířili lži o tom, že Spasitelovo tělo
odnesli z hrobu Jeho učedníci, když strážní spali.

Požádejte některého studenta, aby přečetl Matouše 28:16–18. Členy třídy vyzvěte,
aby text sledovali a zaměřili se na to, jaké požehnání získalo jedenáct apoštolů díky
tomu, že uposlechli poselství, které jim ženy předaly, a šli do Galileje.

• Jaké požehnání získalo jedenáct apoštolů díky tomu, že uposlechli poselství, aby
šli do Galileje? (Uviděli vzkříšeného Pána.)

Požádejte studenty, aby se postavili a společně přečetli Matouše 28:19–20.
Připomeňte jim, že se jedná o pasáž z mistrovství v písmu.

Vyzvěte členy třídy, aby si prošli verše 19–20 a zjistili, co Spasitel přikázal
apoštolům, aby dělali poté, co Ho spatřili.

• Co bylo apoštolům přikázáno, aby dělali poté, co spatřili Spasitele?

• Čemu se z jejich zkušenosti můžeme naučit o zodpovědnosti, kterou máme,
když získáme svědectví o Ježíši Kristu? (Až studenti odpovědí, napište na tabuli
tuto zásadu: Poté, co obdržíme svědectví o Ježíši Kristu, máme
zodpovědnost o Něm svědčit druhým.)

Připomeňte studentům, že v rámci lekce pro domácí studium z Matouše 27–28
jmenovali způsoby, jak mohou druhým svědčit o Ježíši Kristu (3. úkol v 7. bloku:
lekce pro 2. den). Požádejte je, aby se podělili o to, co napsali, a aby své postřehy
vysvětlili a uvedli k nim konkrétní příklady. Jejich postřehy byste mohli napsat
na tabuli.

• Jaký slib dal podle Matouše 28:20 Spasitel svým učedníkům?
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• Jak jste pocítili, že byl Pán „s vámi“, když jste se snažili dělit se o evangelium,
nebo jak vám při tom pomohl?

Zvažte možnost požádat studenty, aby se podělili o své svědectví o Ježíši Kristu
s ostatními členy třídy, ve skupinkách nebo ve dvojicích. (Mohli byste se také
podělit se členy třídy o své svědectví o Ježíši Kristu.) Připomeňte studentům, že si
do studijního deníku napsali také cíl ohledně toho, jak budou druhým svědčit
o Ježíši Kristu. Několik z nich požádejte, aby se o své cíle podělili s ostatními
členy třídy.

Příští blok (Marek 4–9)
Vysvětlete studentům, že v příštím bloku se toho dozvědí více o zázracích, které
Ježíš Kristus vykonal, jako například to, že kráčel po vodě, vyhnal z jistého muže
ďábly a vzkřísil mladou dívku z mrtvých. Zeptejte se studentů, zda někdy zažili
silnou bouři a jaké během ní měli pocity. Vybídněte je, aby se zamysleli nad tím,
zda někdy měli pocit, že zažívají silné bouře nebo výzvy ve svém osobním životě.
Vyzvěte je, aby se při studiu Marka 4–9 během následujícího týdne zaměřili na to,
jak mohou v nelehkých chvílích najít pokoj.
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LEKCE 36

Marek 4–5
Úvod
Na břehu Galilejského jezera učil Ježíš své učedníky
prostřednictvím podobenství. Když pluli po jezeře, Spasitel
utišil bouři. Svoji převahu nad ďábly ukázal tím, že je

z jistého muže vyhnal. Když působil v Kafarnaum, uzdravil
ženu s krvetokem a vzkřísil Jairovu dceru z mrtvých.

Náměty pro výuku
Marek 4
Ježíš učí o království Božím prostřednictvím podobenství a poté tiší bouři
Vyzvěte studenty, aby se zamysleli nad nejhorší bouří, ve které se kdy ocitli.
Požádejte několik z nich, aby svůj zážitek krátce popsali.

• V čem se životní těžkosti podobají bouři?

Na tabuli napište tato slova (pod každým z nich ponechejte volné místo): Fyzické,
Duchovní, Duševní, Společenské. Připište následující otázku, která se týká slov
uvedených na tabuli:

• Jaké fyzické (nebo duchovní, duševní či společenské) bouře například mládež
zakouší? (Odpovědi studentů pište pod odpovídající nadpisy na tabuli.)

Vyzvěte studenty, aby se při studiu Marka 4–5 zaměřili na zásady, které jim mohou
pomoci ve chvílích, kdy zakouší životní bouře.

Shrňte Marka 4:1–34 tím, že vysvětlíte, že když byl Spasitel na břehu Galilejského
jezera, učil zástupy několika podobenstvím.

Požádejte několik studentů, aby se střídali při čtení Marka 4:35–38. Členy třídy
vyzvěte, aby text sledovali a zjistili, s jakými těžkostmi se učedníci potýkali, když
přeplouvali Galilejské jezero.

• Jaký problém se objevil, když Spasitel a Jeho učedníci přeplouvali
Galilejské jezero?

Vysvětlete, že Galilejské jezero se nachází 200 metrů pod úrovní moře a je ze tří
světových stran obklopeno pohořím. Občas se z hor přižene studený suchý vítr,
který se střetne s teplým vlhkým vzduchem, který se vznáší nad Galilejským
jezerem, a způsobí – někdy v řádu několika minut – na této relativně malé vodní
nádrži náhlou silnou bouři s velkými vlnami.
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Galilejské jezero a hora Arbel

• Jaký vliv měla tato bouře na loď?

• Jaké myšlenky a pocity byste možná
měli, kdybyste byli na lodi za těchto
podmínek?

• Na koho se učedníci v tomto strach
nahánějícím okamžiku obrátili
o pomoc? O co Spasitele žádali?

• V jakém smyslu můžeme být
pokoušeni reagovat během vlastních
životních bouří podobně jako
Ježíšovi učedníci?

Požádejte některého studenta, aby přečetl Marka 4:39. Členy třídy vyzvěte, aby text
sledovali a zjistili, jak Spasitel zareagoval na volání učedníků o pomoc. Požádejte je,
aby se podělili o to, co zjistili. Mohli byste studentům navrhnout, aby si označili
slova „Umlkni, a upokoj se“ a „utišení veliké“ (verš 39).

• Co pro nás může Pán udělat, když usilujeme o Jeho pomoc ve chvílích trápení či
obav? (Poté, co studenti odpovědí, napište na tabuli tuto zásadu: Budeme-li
usilovat o Pánovu pomoc ve chvílích trápení či obav, může nám vnést do
srdce pokoj.)

• Jak můžeme usilovat o Pánovu pomoc ve chvílích trápení či obav? (Můžeme se
modlit k Nebeskému Otci ve jménu Ježíše Krista. Naše modlitby nemusí být
zodpovězeny tak, jak bychom očekávali. Budeme-li však usilovat o Pánovu
pomoc, budeme požehnáni pokojem.)

Požádejte některého studenta, aby přečetl Marka 4:40–41. Vyzvěte členy třídy, aby
text sledovali a zjistili, jakou otázku ohledně Ježíše si učedníci kladli.

• Kdybyste byli s učedníky na lodi, jak byste možná na jejich otázku uvedenou ve
verši 41 odpověděli?

• Jak může porozumění tomu, „kdo jest“ (verš 41) Ježíš, posílit naši víru
a pohnout nás k tomu, abychom usilovali o Jeho pomoc ve chvílích trápení
či obav?

Pokud je to možné, vyzvěte studenty, aby si přečetli slova náboženské písně
„Mistře, hle, vítr burácí“. (Náboženské písně, č. 53.) Zdůrazněte, že Ježíš Kristus má
moc utišit nejen fyzické bouře, ale i osobní bouře v našem srdci.

Požádejte několik studentů, aby se podělili o zážitek, kdy během nějaké životní
bouře usilovali o Pánův pokoj a On zmírnil jejich obavy a utěšil je.

Zvažte možnost vyzvat studenty, aby si do studijního deníku nebo zápisníku
napsali, co mohou dělat pro to, aby během svých těžkostí usilovali
o Pánovu pomoc.
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Marek 5:1–20
Ježíš uzdravuje muže tím, že z něho vymítá ďábly
Shrňte Marka 5:1–18 tím, že vysvětlíte, že Ježíš uzdravil muže, který byl plný
nečistých neboli zlých duchů. Poté, co byli tito nečistí duchové z muže vyhnáni,
vstoupili do stáda vepřů, které pak divoce běželo a vrhlo se z útesu do moře. Onen
muž pak usiloval o to, aby mohl vstoupit na loď, na které byl Ježíš.

Stanovte si časové rozložení výuky
Vyvarujte se chyby, která se týká toho, že budete příliš mnoho času věnovat první části lekce
a pak budete muset uspěchaně probrat zbývající části. Při přípravě odhadujte, kolik času vám
zaberou jednotlivé části lekce, když použijete výukové metody, které jste zvolili. Vzhledem
k tomu, že budete mít k výuce vždy více látky než času, určete si, na které části bloku písma
budete klást důraz a které jen stručně shrnete.

Požádejte některého studenta, aby přečetl Marka 5:19–20. Členy třídy vyzvěte, aby
text sledovali a zaměřili se na to, co Spasitel řekl onomu muži, aby udělal.

• Co Spasitel řekl onomu muži, aby udělal?

• Jak onen muž zareagoval?

• Jaké zásadě ohledně toho, co můžeme dělat, když zakoušíme Spasitelovu moc
ve svém životě, se můžeme z tohoto příběhu naučit? (Pomozte studentům
rozpoznat tuto zásadu: Když zakoušíme Spasitelovu moc ve svém životě,
můžeme druhým svědčit o Jeho požehnáních a soucitu.)

Vyzvěte studenty, aby se zamysleli nad tím, jak by mohli druhým pomoci tím, že
budou svědčit o Spasitelových požehnáních a Jeho soucitu.

Marek 5:21–43
Ježíš uzdravuje ženu s krvetokem a křísí Jairovu dceru z mrtvých
Požádejte některého studenta, aby přečetl tato slova staršího Shayna M. Bowena ze
Sedmdesáti:

„4. února 1990 se nám narodil třetí syn, naše šesté dítě. Pojmenovali jsme ho
Tyson. …

Když bylo Tysonovi osm měsíců, vdechl kousek křídy, kterou našel na koberci.
Křída mu uvízla v krku a on přestal dýchat. Jeho starší bratr vynesl Tysona do
poschodí a zběsile volal: „Malý nedýchá, malý nedýchá!“ Začali jsme mu
poskytovat první pomoc a zavolali jsme záchranku.

Sanitka přijela a rychle odvezla Tysona do nemocnice. V čekárně jsme pokračovali ve vroucí
modlitbě a naléhavě jsme žádali Boha o zázrak. Po čase, který se zdál jako věčnost, vešla do
místnosti lékařka a řekla: ‚Je mi to velice líto. Už nemůžeme udělat nic víc. Zůstaňte, jak dlouho si
přejete.‘ Poté odešla.“ („Nebo já živ jsem, i vy živi budete“, Liahona, listopad 2012, 16.)

• Na co byste v té chvíli mysleli nebo co byste dělali, kdyby byl Tyson váš bratr?

• Jak by mohla takováto zkušenost prověřit něčí víru?
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Požádejte některého studenta, aby přečetl Marka 5:21–24. Vyzvěte studenty, aby
text sledovali a zaměřili se na to, jak se představený, který se jmenoval Jairus,
potýkal s podobnou těžkostí, která byla nejspíše zkouškou jeho víry.

• Proč Jairus usiloval o Spasitelovu pomoc?

Požádejte některého studenta, aby přečetl Marka 5:25–26, a vyzvěte členy třídy, aby
zjistili, kdo další potřeboval Spasitelovu pomoc.

Vysvětlete, že ačkoli novozákonní příběhy nedefinují podstatu ženina „tok[u] krve“
(verš 25), víme, že se jednalo o něco, co ji osobně trápilo. Podle zákona Mojžíšova
byl navíc někdo s krvetokem považován z hlediska obřadů za nečistého. (Viz
Leviticus 15:19–33.) To pravděpodobně znamenalo, že tato žena byla po dobu své
12tileté nemoci vyobcována a vyloučena ze společnosti. Zoufalství, které kvůli své
situaci pociťovala, vyjadřuje skutečnost, že „vynaložila všecken statek svůj“ (Marek
5:26), když hledala pomoc lékařů.

Požádejte několik studentů, aby se střídali při čtení Marka 5:27–34. Vyzvěte členy
třídy, aby text sledovali a zjistili, co tato žena udělala pro to, aby obdržela
Spasitelovu pomoc.

• Co tato žena udělala pro to, aby ukázala svou víru v Ježíše Krista? (Mohli byste
vysvětlit, že slova „přišla v zástupu po zadu“ [verš 27] odkazují na to, že pro ni
bylo obtížné projít davem lidí, který Spasitele obklopoval.)

• Čemu se můžeme z tohoto příběhu naučit o tom, co musíme dělat, když si
přejeme být uzdraveni? (Pomozte studentům rozpoznat tuto zásadu:
Projevíme-li svou víru v Ježíše Krista tím, že se k Němu snažíme přijít,
může nás uzdravit.)

Poukažte na to, že to, zda budeme prostřednictvím víry v Ježíše Krista ze svých
nemocí uzdraveni, nezáleží pouze na našem úsilí přijít k Němu, ale také na Božím
načasování a Jeho vůli.

Vyzvěte studenty, aby si přečetli Marka 5:35 a co bylo oznámeno Jairovi, když se
Spasitel zastavil, aby pomohl oné ženě.

• Co bylo Jairovi oznámeno?

• Jaké by možná byly v ten okamžik vaše myšlenky a pocity, kdybyste byli na
jeho místě?

Požádejte některého studenta, aby přečetl Marka 5:36, a vyzvěte členy třídy, aby
zjistili, co Spasitel Jairovi řekl.

• Co z toho, co řekl Spasitel, mohlo posílit Jairovu víru?

Abyste zdůraznili to, čemu se z tohoto příběhu můžeme naučit o víře, napište na
tabuli tuto pravdu: Uplatňování víry v Ježíše Krista vyžaduje, abychom v Něho
věřili neustále, dokonce i v dobách nejistoty.

• Jak můžeme tuto zásadu uplatňovat ve svém životě?

Požádejte několik studentů, aby se střídali při čtení Marka 5:37–43. Členy třídy
vyzvěte, aby text sledovali a zjistili, co se stalo Jairově dceři.

• Jaký zázrak Spasitel vykonal?
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Mohli byste vydat svědectví o Spasitelově moci žehnat nám a uzdravit nás.
Poukažte na to, že někdy Spasitel tiší bouři v našem životě tím, že od nás odejme
těžkosti či obavy, které prožíváme. Jindy nás možná nezbaví našeho utrpení, jak
dokládá příběh staršího Bowena o smrti jeho syna. Budeme-li však uplatňovat víru
v Ježíše Krista, vnese nám během našich těžkostí do srdce pokoj.

Abyste studentům pomohli porozumět tomu, jak si můžeme udržet víru bez ohledu
na to, co nám naše osobní bouře přinesou, přečtěte následující svědectví staršího
Bowena. Vyzvěte je, aby se zaměřili na to, jak se mu podařilo udržet si víru i poté,
co jeho syn zemřel.

„Když jsem pocítil, že se mě vina, hněv a sebelítost snaží ničit, modlil jsem se,
aby se mé srdce změnilo. Pán mi dal nové srdce, prostřednictvím velmi osobních
posvátných zážitků, a přestože to i nadále bolelo a cítil jsem se sám, můj celkový
pohled se změnil. Bylo mi dáno poznat, že jsem o nic nepřišel, ale že na mě čeká
velké požehnání, jestliže zůstanu věrný. …

Svědčím o tom, že … ‚když se spoléháme na usmíření, které Ježíš Kristus vykonal,
může nám pomoci překonat naše zkoušky, nemoci a bolest. Můžeme být naplněni radostí,
pokojem a útěchou. Vše, co je v životě nespravedlivé, může být prostřednictvím Usmíření Ježíše
Krista dáno do pořádku.‘ [Kažte evangelium mé – příručka k misionářské službě (2004), 52.]“
(„Nebo já živ jsem“, 17.)

• Kdy jste si vy nebo někdo, koho znáte, udrželi víru v Ježíše Krista v dobách
nejistoty tak jako Jairus? Jaká požehnání jste díky tomu získali?

Zvažte možnost vyzvat studenty, aby vydali svědectví o pravdách probíraných
v této lekci.
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LEKCE 37

Marek 6
Úvod
Ježíše v Jeho rodném městě Nazarétu zavrhli. Vyslal Dvanáct
apoštolů, aby kázali evangelium. Jan Křtitel byl na příkaz
Heródesa Antipy zabit. Ježíš zázračně nasytil zástup čítající

více než pět tisíc lidí, kráčel po vodě, utišil bouři a uzdravoval
nemocné.

Náměty pro výuku
Marek 6:1–29
Ježíš je v Nazarétu zavržen a vysílá Dvanáct; je zaznamenána smrt Jana Křtitele
Na začátku hodiny studenty vyzvěte, aby si vzpomněli, kdy naposledy pocítili, že je
ostatní lidé tlačí k něčemu, o čem vědí, že není správné.

Napište na tabuli následující slova (lze je najít v proslovu „Making the Right
Choices“, Ensign, Nov. 1994, 37):

„Lidé, kteří dělají něco špatného, chtějí, abyste se k nim připojili, protože se při
tom, co dělají, cítí lépe, když to druzí dělají také.“ (Richard G. Scott.)

• Jak se například mohou druzí snažit naléhat na vás, abyste udělali něco, o čem
víte, že není správné?

Vyzvěte studenty, aby při studiu Marka 6 vyhledali pravdu, která jim může pomoci
nepodléhat negativnímu nátlaku vrstevníků.

Shrňte Marka 6:1–16 tím, že vysvětlíte, že Ježíš kázal ve svém rodném městě
Nazarétu. Kvůli nevíře lidí však mezi nimi nevykonal mnoho zázraků. Když Ježíš
pobýval v Nazarétu, vyslal Dvanáct apoštolů, aby po dvou kázali evangelium.
Zatímco kázali evangelium, vymítali také ďábly a uzdravovali nemocné. Když
Heródes uslyšel o mnohých zázracích, které Ježíš vykonal, obával se, že Jan Křtitel
vstal z mrtvých a že je koná právě on.

Vysvětlete, že Marek 6:17–29 popisuje, co se stalo Janu Křtiteli. Požádejte některého
studenta, aby přečetl Marka 6:17–18. Členy třídy vyzvěte, aby text sledovali
a zaměřili se na to, co Heródes Janu Křtiteli udělal.

• Co podle těchto veršů Heródes Janovi udělal a proč?

Vysvětlete, že Heródes zmiňovaný v těchto verších je Heródes Antipas, který po
smrti svého otce Heródesa Velikého vládl v krajinách Galileje a Perei. Heródes
Antipas se rozvedl se svou první manželkou, a oženil se se svou neteří Herodiadou,
manželkou svého bratra Filipa. Tento čin byl očividným porušením židovského
zákona (viz Leviticus 18:16) a Jan Křtitel ho slovně odsoudil. Janův nesouhlas
s tímto sňatkem Herodiadu rozzlobil, takže aby ji Heródes uchlácholil, dal Jana
uvěznit.
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Požádejte některého studenta, aby přečetl Marka 6:19–20. Vyzvěte členy třídy, aby
text sledovali a zaměřili se na to, co chtěla Herodiada s Janem Křtitelem udělat.

• Co chtěla Herodiada s Janem Křtitelem udělat?

• Proč ho nemohla dát zabít? (Protože Heródes se Jana bál a věděl, že je mužem
Božím; další informace o tom, jak Heródes smýšlel o Janu Křtiteli, najdete
v Překladu Josepha Smitha, Marek 6:21 [v anglickém vydání Bible SPD].)

Požádejte několik studentů, aby se střídali při čtení Marka 6:21–29. Členy třídy
vyzvěte, aby text sledovali a zjistili, co Heródes Janu Křtiteli udělal.

• Jaké měl podle verše 26 Heródes ohledně zabití Jana Křtitele pocity?

• Proč nechal Jana setnout, pokud věděl, že je to špatné a nechtěl tak učinit?
(Mohli byste studentům navrhnout, aby si označili slova „pro spoluhodovníky“,
která naznačují, že Heródesovi záleželo na názoru těch, kteří s ním hodovali.)

• Jaké zásadě týkající se toho, co se stane, když se budeme snažit zavděčit
druhým, místo toho, abychom dělali to, co je správné, se můžeme z Heródesova
rozhodnutí naučit? (Studenti mohou použít různá slova, ale ujistěte se, že
v jejich odpovědích zazní tato zásada: Snaha zavděčit se druhým, místo toho,
abychom dělali to, o čem víme, že je správné, může vést ke špatným
rozhodnutím, zármutku a výčitkám.)

Abyste studentům pomohli lépe porozumět této pravdě, rozdělte je do skupinek po
dvou až čtyřech a požádejte je, aby vymysleli několik příkladů situací, v nichž si
mladí lidé musí vybrat mezi tím, zda se budou snažit zavděčit druhým nebo udělají
to, o čem ví, že je správné. Po uplynutí dostatečné doby požádejte jednotlivé
skupinky, aby se podělily o to, k čemu dospěly. Zatímco tak budou činit, pište na
tabuli některé jejich příklady.

• Kdy jste byli svědky toho, že podlehnutí nátlaku popsanému v těchto příkladech
přináší zármutek a výčitky?

• Kdy jste byli svědky toho, že se někdo rozhodl udělat to, co je správné, místo
toho, aby se snažil zavděčit druhým?

• Co nám může pomoci v našem rozhodování dělat to, co je správné, místo toho,
abychom se snažili zavděčit druhým?

Vyzvěte studenty, aby se zamysleli nad nadcházejícím týdnem a určili možné
situace, ve kterých by se mohli rozhodovat mezi tím, zda se zavděčit druhým, nebo
udělat to, co je správné. Povzbuďte je, aby si naplánovali, jak na tento tlak ze strany
ostatních budou reagovat, kdyby se v takové situaci ocitli.

Marek 6:30–44
Ježíš zázračně sytí více než pět tisíc lidí
Vyzvěte studenty, aby se zamysleli nad touto situací: Nově povolaný misionář je
velmi nervózní ze svého odjezdu na misii. Není dobrý řečník a není příliš
společenský.

• Co byste tomuto mladému misionáři řekli?
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Vyzvěte studenty, aby při studiu Marka 6:30–44 vyhledali zásadu, která by mohla
pomoci tomuto mladému misionáři i nám všem ve chvílích, kdy máme pocit, že
nejsme schopni udělat to, co od nás Pán žádá.

Shrňte Marka 6:30–33 tím, že vysvětlíte, že Dvanáct apoštolů se vrátilo z míst, kde
kázali evangelium, a pověděli Ježíši o tom, co dělali a čemu učili. Ježíš a Dvanáct
apoštolů nastoupili na loď, aby odpluli na místo, kde by mohli být sami a kde by si
mohli odpočinout. Lidé z několika sousedních měst se však vydali tam, kam měl
Ježíš připlout, a když dorazil, již Ho očekávali.

Požádejte některého studenta, aby přečetl Marka 6:34, a vyzvěte členy třídy, aby se
zaměřili na to, jak Spasitel na tento zástup zareagoval.

• Co podle vás znamenají slova „byli jako ovce, nemajíce pastýře“?

Vysvětlete, že Spasitel, poté co učil zástup celý den, vykonal veliký zázrak.
Abyste studentům pomohli porozumět tomuto zázraku, rozdělte je do

dvojic a každé z nich dejte kopii následujícího materiálu na rozdání. Vyzvěte je, aby
si společně ve dvojici přečetli Marka 6:35–44 a Matouše 14:18 a poté očíslovali
události uvedené v materiálu na rozdání podle chronologického sledu.

Místo toho, aby si studenti přečetli tento příběh v písmech, byste jim mohli
ukázat video „The Feeding of the 5 000“ [„Nasycení pěti tisíců“] (2:52) ze

série The Life of Jesus Christ Bible Videos [Biblická videa o životě Ježíše Krista] a vyzvat
je, aby na základě toho, co uvidí, očíslovali události obsažené v materiálu na
rozdání podle chronologického sledu. Toto video je k dispozici na stránkách
LDS.org.

Nasycení pěti tisíců
____ Spasitel rozhojnil to, co učedníci přinesli, a uspokojil – dokonce nad očekávání – potřeby
druhých.

____ Učedníci řekli, že mají pět chlebů a dvě ryby.

____ Učedníci navrhovali poslat lidi pryč, aby si mohli koupit jídlo.

____ Spasitel se učedníků zeptal, co mohou nabídnout.

____ Spasitel řekl učedníkům, aby dali lidem jídlo.

____ Zástup neměl co jíst.

____ Spasitel řekl učedníkům, aby Mu dali, co mají.

Poté, co studentům poskytnete dostatek času na dokončení této činnosti, projděte
společně s třídou jejich odpovědi. (Správné pořadí odpovědí je 7, 5, 2, 4, 3, 1, 6.)

• Kolik lidí bylo nasyceno? (Vysvětlete, že řecký text Marka 6:44 objasňuje, že se
jednalo o pět tisíc dospělých mužů. Vezmeme-li v potaz, že byli přítomné i ženy
a děti, počet nasycených byl pravděpodobně větší. [Viz také Matouš 14:21].)

Poukažte na to, že než Spasitel vykonal tento zázrak, požádal apoštoly, aby Mu dali
oněch pět chlebů a dvě ryby, což bylo vše, co měli.
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• Jaké zásadě ohledně toho, co může Spasitel učinit, když Mu nabídneme vše, co
máme, se můžeme z tohoto zázraku naučit? (V odpovědích studentů by měla
zaznít zásada podobná této: Když Spasiteli nabídneme vše, co máme, může
náš dar zvelebit, aby uskutečnil své záměry. Napište tuto zásadu na tabuli.)

Psaní na tabuli
Efektivním používáním tabule během výuky můžete připravit studenty na to, aby se něčemu
naučili a smysluplně se zapojili – zejména ty studenty, kteří mají tendenci učit se spíše vizuálně.
Na tabuli můžete napsat hlavní body nebo zásady lekce, schématické znázornění nějaké nauky,
můžete na ni kreslit mapy, vývojové diagramy, vystavovat nebo kreslit obrázky předmětů, které se
nacházejí v písmech, nebo ji můžete využívat pro různé další činnosti, které obohatí
vzdělávací proces.

Abyste studentům pomohli porozumět této zásadě, připomeňte jim dříve
zmíněnou situaci nově povolaného misionáře, jenž byl ze svého povolání nervózní.

• Co by mohl Spasitel žádat, aby Mu tento misionář přinesl, bez ohledu na jeho
slabosti? (Spasitel vyzývá všechny ty, kteří usilují o uskutečnění Jeho záměrů,
aby Mu odevzdali veškeré své touhy, schopnosti, talenty, dovednosti, silné
stránky, dary a snahy. [Viz Omni 1:26; 2. Nefi 25:29].)

• Co by se stalo, kdyby tento misionář dal Spasiteli vše, co má?

• V jakých dalších situacích, ve kterých by byla znalost této zásady užitečná, by se
mohl mladý člen Církve ocitnout?

Vyzvěte studenty, aby si do studijního deníku nebo zápisníku napsali, jak Pán
zvelebil jejich úsilí, aby je uschopnil vykonat to, co od nich požadoval. Zvažte
možnost požádat několik z nich, aby se s ostatními členy třídy podělili o to, co
napsali, pokud jim to nebude nepříjemné.

Podělte se o vlastní svědectví ohledně toho, že když Spasiteli nabídneme vše, co
máme, může naši nabízenou snahu zvelebit, aby tak uskutečnil své záměry.
Povzbuďte studenty, aby tuto zásadu ve svém životě uplatňovali.

Marek 6:45–56
Ježíš kráčí po vodě a uzdravuje nemocné
Shrňte Marka 6:45–56 tím, že vysvětlíte, že poté, co Ježíš nasytil pět tisíc, řekl svým
učedníkům, aby nastoupili na loď a přepluli na druhý břeh Galilejského jezera. Poté
řekl zástupu, aby se rozešel. Během noci propukla bouře a Spasitel z hory
pozoroval, jak se Jeho učedníci namáhavě snaží plout dál, ale bez úspěchu. Pak
k nim kráčel po vodě, bouře se utišila a oni bezpečně dopluli na druhý břeh
Galilejského jezera.

• Jak v tomto případě uschopnila Pánova moc učedníky, aby uskutečnili to, co od
nich požadoval?

Zvažte možnost zakončit lekci tím, že požádáte studenty, kteří budou ochotni
podělit se s ostatními členy třídy o svědectví ohledně pravd, které jste dnes
probírali, aby tak učinili.
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LEKCE 38

Marek 7–8
Úvod
Ježíš pokáral farizee za jejich falešné tradice. Poté soucitně
uzdravil dítě posedlé ďáblem a také muže, který byl hluchý
a měl vadu řeči. Poblíž Galilejského jezera nasytil čtyři tisíce

lidí a odešel do Betsaidy, kde postupně uzdravil
slepého muže.

Náměty pro výuku
Marek 7
Ježíš kárá farizee, uzdravuje dítě posedlé ďáblem a hluchého muže
Před začátkem hodiny zadejte třem studentům následující úkoly. Student č. 1: „Až
ti dám pokyn, projdi se po třídě bez kabátu a předstírej, že se třeseš zimou.“
Student č. 2: „Až ti dám pokyn, projdi se po místnosti a zeptej se, zda někdo
neviděl tvého domácího mazlíčka, který se ztratil.“ Student č. 3: „Až ti dám pokyn,
při procházení po třídě si otevři batoh natolik, aby z něj mohly vypadnout různé
věci.“ (Tuto činnost byste si mohli přizpůsobit tím, že použijete jiné situace, v nichž
budou studenti potřebovat nějakou pomoc, ale dbejte na to, abyste touto činností
nestrávili příliš mnoho času.)

Na začátku hodiny řekněte studentům, aby jeden po druhém splnili vaše pokyny.
Členy třídy vyzvěte, aby se zaměřili na to, co mají tyto tři situace společného.

• Co mají tyto situace společného? (Každá z nich představuje člověka, který
potřebuje s něčím pomoci.)

• Jak často máme příležitost pomáhat těm, kteří to potřebují? Jakých příležitostí
jste si v poslední době všimli?

Vyzvěte studenty, aby při studiu Marka 7–8 zjistili, čemu nás Spasitel učí, abychom
dělali, když si všimneme člověka v nouzi.

Shrňte Marka 7:1–30 tím, že vysvětlíte, že Spasitel pokáral farizee za to, že se řídí
nesprávnými tradicemi. Také uzdravil dceru jedné řecké ženy, která byla posedlá
ďáblem. Připomeňte studentům, že v oné době se Spasitelovo působení týkalo
domu Izraele, nikoli pohanů, ale On přesto soucitně pomohl této pohanské ženě,
která Ho naléhavě žádala.

Vyzvěte studenty, aby na biblické mapě č. 11, „Svatá země v době novozákonní“,
vyhledali města Týrus a Sidon a Galilejské jezero. Vysvětlete, že poté, co Spasitel
opustil Týrus a Sidon, odešel na východní stranu Galilejského jezera do oblasti
Desíti měst.

Rozdělte studenty do dvojic. Vyzvěte je, aby si společně přečetli Marka 7:31–37
a zaměřili se na to, jak Spasitel projevil muži v oblasti Desíti měst svůj soucit. Po
uplynutí dostatečně dlouhé doby studenty požádejte, aby ve dvojicích diskutovali
o těchto otázkách:

• Z čeho se chtěl tento muž uzdravit?
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• Co Spasitel udělal před tím, než ho uzdravil?

Abyste studentům pomohli porozumět Spasitelovu jednání, požádejte některého
z nich, aby přečetl tato slova staršího Bruce R. McConkieho z Kvora Dvanácti
apoštolů:

„Pán jedná s věřícím člověkem, který neslyší jeho slova nebo na ně nemůže
plynně odpovědět. Co je tedy přirozenější, než použít všeobecně známá znamení,
která hluchý muž s vadou řeči znal a kterým rozuměl, jimiž bylo ukázáno, co Mistr
mohl učinit a co také učinil … ?“ (Doctrinal New Testament Commentary, 3 vols.
[1965–1973], 1:373.)

• Čemu nás může to, co Spasitel v této situaci udělal, naučit o Jeho charakteru?

Vysvětlete, že i přesto, že Spasitel varoval ty, které uzdravil, aby o Jeho zázracích
veřejně nemluvili, lidé v oblasti Desíti měst se přesto o tom, co úžasného vykonal,
dozvěděli a kolem Spasitele se shromažďovaly velké zástupy. (Viz Marek 7:36–37.)

Marek 8:1–21
Ježíš sytí více než čtyři tisíce lidí
Vyzvěte studenty, aby si ve studijním deníku nebo zápisníku odpověděli na
tuto otázku:

• Kdy si někdo všiml, že potřebujete pomoci a něco pro vás udělal?

Vysvětlete, že studenti, kteří se budou chtít podělit o svoji zkušenost, k tomu budou
mít příležitost později v průběhu lekce.

Požádejte některého studenta, aby přečetl Marka 8:1–3. Členy třídy vyzvěte, aby
text sledovali a zjistili, jaký problém vyvstal kvůli tomu, že Ježíše následoval
zástup lidí.

• Jaký problém kvůli zástupu vyvstal? Kdo si povšiml toho, co tito lidé
potřebovali?

• Čeho se Spasitel obával, že by se mohlo stát, kdyby se tito lidé pokusili vrátit
domů, aniž by se nejprve najedli?

• Co podle verše 2 Spasitel k zástupu pociťoval? (Mohli byste navrhnout, aby si
studenti označili slova „lítost mám nad zástupy“, která nasvědčují tomu, že
Spasitel s těmito lidmi soucítil a zajímal se o ně.)

Požádejte dva studenty, aby se střídali při čtení Marka 8:4–9. Vyzvěte členy třídy,
aby text sledovali a zaměřili se na to, jaký byl důsledek Spasitelova soucitu.

• Co Spasitel pro tento zástup udělal?

• Kolik lidí bylo nasyceno?

• Čemu se můžeme naučit ze Spasitelova příkladu, který nám v tomto příběhu
dal? (Pomozte studentům rozpoznat tuto zásadu: Spasitelův příklad můžeme
následovat tím, že budeme vnímaví k potřebám druhých a poté jim
pomůžeme tyto potřeby naplnit. Napište tuto zásadu na tabuli.)

LEKCE 38

222



Abyste studentům pomohli porozumět této zásadě, vysvětlete, že sestra Linda
K. Burtonová, generální presidentka Pomocného sdružení, učila, že abychom mohli
následovat Spasitelův příklad služby Božím dětem, musíme se řídit tímto: „Nejprve
si všímejte, pak služte.“ („Nejprve si všímejte, pak služte“ Liahona, listopad
2012, 78.) Napište tato slova na tabuli pod předchozí zásadu.

• Jak se můžeme naučit být vnímavější k potřebám druhých? (Zvažte možnost
poukázat na to, že některé potřeby nemusí být hned zřejmé. Můžeme se však
modlit a žádat o pomoc, abychom byli schopni všímat si potřeb druhých
a soustředit se v myšlenkách spíše na druhé než na sebe.)

• Co může bránit naší schopnosti vnímat potřeby druhých a pomáhat je
naplňovat?

Požádejte několik studentů, aby se podělili o zkušenost, kterou si napsali a která se
týká situace, kdy si někdo všiml, že něco potřebují, a pomohl jim.

Sdílení myšlenek, pocitů a zážitků
Sdílení postřehů a vhodných zážitků vám může pomoci poznat, jak studenti daným naukám
a zásadám rozumějí. Když se dělí o zážitky, Duch Svatý je často vede k tomu, aby vyjádřeným
myšlenkám hlouběji porozuměli a aby ohledně nich získali svědectví. Jejich myšlenky, pocity
a zkušenosti mohou také mít skrze moc Ducha Svatého významný vliv na srdce a mysl jejich
vrstevníků.

Požádejte některého studenta, aby přečetl tato slova presidenta Thomase
S. Monsona:

„Kolikrát se dotklo vašeho srdce, když jste viděli někoho, kdo něco potřeboval?
Jak často bylo vaším záměrem být tím, kdo mu pomůže? Nicméně jak často se do
toho vložily záležitosti všedního života, a vy jste nechali na ostatních, aby
pomohli, s pocitem, že ‚se o to určitě postará někdo jiný‘?

Stáváme se velmi pohlceni zaneprázdněností našeho života. Kdybychom ale
trochu poodstoupili a podívali se na to, co děláme, možná bychom zjistili, že jsme

pohlceni důležitostí toho, co je nedůležité. Jinými slovy, až příliš často věnujeme většinu času
staráním se o to, na čem v celkovém plánu života vůbec nezáleží, a zanedbáváme věci
důležitější.“ („Co jsem dnes pro někoho udělal?“ Liahona, listopad 2009, 85.)

Vyzvěte studenty, aby si představili události svého běžného dne. Vybídněte je, aby
se zamysleli nad lidmi, se kterými se setkávají, kteří možná potřebují jejich pomoc –
například rodiče, sourozenci či vrstevníci. Povzbuďte je, aby se zavázali následovat
Spasitelův příklad tím, že nabídnou pomoc, když poznají, že ji někdo potřebuje.

Shrňte Marka 8:10–21 tím, že vysvětlíte, že poté co Ježíš zázračně nasytil 4 000 lidí,
odplul se svými učedníky na místo zvané Dalmanuta. Tam po Něm farizeové žádali,
aby jim ukázal znamení. Spasitel odmítl a učil své učedníky, aby se vyvarovali nauky
farizeů, jež vede k duchovní slepotě.
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Marek 8:22–26
Ježíš postupně uzdravuje slepého muže
Vysvětlete, že Ježíš a Jeho učedníci opustili oblast Desíti měst a přišli na místo
zvané Betsaida. Když tam dorazili, přivedli ke Spasiteli slepého muže, aby ho Ježíš
uzdravil.

Požádejte několik studentů, aby se střídali při čtení Marka 8:22–26. Členy třídy
vyzvěte, aby text sledovali a zaměřili se na to, jak Spasitel onoho slepého muže
uzdravil.

• Co se stalo poté, co Spasitel poprvé vložil ruce na slepého muže? (Možná bude
nutné vysvětlit, že slova „znamenám lidi; nebo vidím, že chodí jako stromové“
[verš 24] znamenají, že muž viděl, ale ne zcela jasně.)

• Co se stalo poté, co Spasitel vložil ruce na slepého muže podruhé?

Dejte studentům výtisk následujících slov staršího Bruce R. McConkieho z Kvora
Dvanácti apoštolů a požádejte některého z nich, aby je přečetl. Povzbuďte ostatní,
aby text sledovali a vyhledali důvody, proč Ježíš možná uzdravoval tohoto muže
postupně.

„Tento zázrak je jedinečný; je to jediný zaznamenaný případ, kdy Ježíš uzdravoval
člověka postupně. Možná náš Pán zvolil tento způsob, aby posílil slabou, ale
rostoucí víru slepého muže. Zdá se, že výsledkem těchto po sobě jdoucích případů
fyzického kontaktu s Ježíšem bylo to, že onen nevidomý získával více naděje,
jistoty a víry. Ježíš osobně 1) vzal slepého za ruku a vyvedl ho z města, 2) potřel
vlastními slinami jeho oči, 3) vykonal obřad vkládání rukou a 4) podruhé vložil

ruce na jeho oči.

To, jak bylo toto uzdravení vykonáno, nepochybně učí tomu, že lidé by měli usilovat o Pánovu
uzdravující milost celou svou silou a vírou i tehdy, pokud to postačí jen k částečnému uzdravení,
a po získání tohoto částečného uzdravení pak mohou získat další ujištění a víru, aby mohli být
uzdraveni ve všech ohledech. Lidé jsou často ze svých duchovních nemocí uzdravováni postupně,
krok za krokem – tím, jak svůj život uvádějí do souladu s plány a záměry Božstva.“ (Doctrinal
New Testament Commentary, 1:379–380.)

• Jak může postupné uzdravení posílit něčí víru v Ježíše Krista?

• Proč je důležité porozumět tomu, že některá požehnání, jako jsou například
získání svědectví o evangeliu či fyzické nebo duchovní uzdravení, často
přicházejí spíše postupně než okamžitě či všechna najednou?

Marek 8:27–38
Petr svědčí o tom, že Ježíš je Kristus
Požádejte některého studenta, aby přečetl Marka 8:27. Vyzvěte členy třídy, aby text
sledovali a zjistili, na co se Spasitel otázal svých učedníků. Požádejte je, aby se
podělili o to, co zjistili. Vyzvěte je, aby si na základě toho, co je zaznamenáno
v Matoušovi 16:16 (tento verš je součástí veršů z mistrovství v písmu) vzpomněli,
jak Petr na tuto otázku odpověděl. Pokud si nemohou vzpomenout, požádejte
některého studenta, aby přečetl Marka 8:29 (součástí tohoto verše je i Petrova
odpověď).
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Shrňte Marka 8:30–38 tím, že vysvětlíte, že Spasitel řekl svým učedníkům, aby ještě
nezveřejňovali Jeho totožnost jakožto Krista neboli Mesiáše. Také je začal učit
o svém nadcházejícím utrpení a smrti.

Na závěr lekce studenty požádejte, aby vydali svědectví o pravdách, kterým se
naučili z veršů v písmech probíraných v průběhu lekce.
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LEKCE 39

Marek 9:1–29
Úvod
Ježíš byl v přítomnosti Petra, Jakuba a Jana proměněn. Potom
je učil o poslání Jana Křtitele jakožto Eliase, který měl
připravit cestu pro Mesiáše. Poté, co se Ježíš vrátil ke svým

dalším učedníkům, Ho jeden muž prosil, aby z jeho syna
vyhnal zlého ducha. Ježíš ducha vyhnal a učil své učedníky
o tom, jak je třeba se modlit a postit.

Náměty pro výuku

Nemarněte čas během výuky
Když bude výuka začínat včas a když studenti poznají, že se čas nemarní, budou si uvědomovat,
že mají společný cíl. Účinný a efektivní začátek výuky jim může pomoci se toho při studiu písem
naučit více.

Marek 9:1–13
Ježíš je v přítomnosti Petra, Jakuba a Jana proměněn a učí o Eliasovi
Požádejte několik dobrovolníků, aby přišli dopředu a krátce předvedli nějaký cvik,
který zvyšuje fyzickou sílu.

• Proč by někdo mohl chtít nebo potřebovat získat větší fyzickou sílu?

• Jak lze fyzickou sílu přirovnat k síle duchovní nebo k víře v Ježíše Krista?

• V jakých situacích může být naše víra v Ježíše Krista zkoušena a ve chvílích
zvláštní potřeby posílena? (Odpovědi studentů pište na tabuli.)

Vyzvěte studenty, aby se při studiu Marka 9:1–29 zaměřili na pravdy, které jim
mohou pomoci posílit víru v Ježíše Krista.

Shrňte Marka 9:1–13 tím, že vysvětlíte, že tyto verše obsahují zprávu o Ježíšově
proměnění v přítomnosti Petra, Jakuba a Jana na hoře Proměnění. Překlad Josepha
Smitha rovněž objasňuje, že Ježíš tyto apoštoly učil tomu, že Jan Křtitel naplnil
prorokovanou roli Eliase neboli toho, kdo připravuje cestu pro příchod Spasitele.
(Viz poznámka pod čarou a u Marka 9:12 v anglickém vydání Bible SPD.)

Marek 9:14–29
Ježíš vymítá zlého ducha ze syna jistého muže
Požádejte některého studenta, aby přečetl Marka 9:14–15. Vyzvěte členy třídy, aby
text sledovali a vyhledali situaci, ve které se Spasitel ocitl, když se vrátil z hory ke
svým dalším učedníkům. Požádejte je, aby se podělili o to, co našli.

Požádejte jednoho studenta, aby v navazujícím příběhu v Markovi 9:16–24 četl
slova Spasitele, a druhého, aby četl slova otce (tyto role byste mohli dvěma
studentům přidělit před začátkem hodiny a vyzvat je, aby si text našli). Zvažte
možnost zaujmout roli vypravěče nebo o to požádejte některého dalšího studenta.
Požádejte ony dva studenty, aby v Markovi 9:16–18 přečetli příslušný text. Vyzvěte
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členy třídy, aby tyto verše sledovali a zaměřili se na to, co otec žádal od
Spasitelových učedníků.

• Co otec žádal pro svého syna? (Možná bude nutné, abyste vysvětlili, že tento
syn byl posedlý zlým duchem, který způsoboval, že byl němý, hluchý [viz Marek
9:17, 25] a trpěl i dalšími neduhy. Pokaždé, když se ho zlý duch zmocnil, s ním
lomcoval a syn měl pěnu u úst, skřípal zuby a byl celý ztuhlý.)

Vyzvěte studenty, aby si představili, že jsou tímto otcem, a přemítali o tom, jak by
jejich víru ve Spasitele a Jeho moc mohlo ovlivnit to, že učedníci nedokázali
uzdravit jejich syna.

Požádejte dříve vybrané studenty, aby pokračovali ve čtení svých postav v Markovi
9:19–22. Vyzvěte členy třídy, aby text sledovali a představili si, jak se asi tento otec
cítil, když hovořil se Spasitelem.

• Jak se podle vás tento otec cítil, když hovořil se Spasitelem?

Požádejte některého studenta, aby přečetl následující slova staršího Jeffreyho
R. Hollanda z Kvora Dvanácti apoštolů. Vyzvěte členy třídy, aby se zaměřili na to,
jak starší Holland doplňuje naše porozumění pocitům a prosbám tohoto otce.

„Tomuto otci již nezbývá žádná jiná naděje, a tak se drží víry, kterou má,
a naléhavě prosí Spasitele světa: ‚Můžeš-li co, spomoz nám, slituje se nad námi.‘
[Marek 9:22; kurzíva přidána.] Stěží dokáži přečíst tato slova, aniž bych byl dojat
k slzám. Množné číslo vyjádřené zájmenem nám je očividně použito záměrně.
Tento muž v podstatě říká: ‚Celá naše rodina tě prosí. Naše úsilí nikdy nekončí.
Jsme vyčerpaní. Náš syn padá do vody. Padá do ohně. Neustále mu hrozí

nebezpečí a my se o něho neustále bojíme. Nevíme, kam jinam se obrátit. Můžeš nám pomoci ty?
Budeme vděčni za cokoli – za částečné požehnání, jen za špetku naděje, za maličké nadlehčení
břemene, které matka tohoto chlapce nese každý den svého života.‘“ („Věřím, Pane“, Liahona,
květen 2013, 93.)

Požádejte studenta, který čte slova Spasitele, aby přečetl Marka 9:23. Vyzvěte členy
třídy, aby text sledovali a zjistili, čemu Spasitel učil tohoto otce.

• V koho musel mít tento otec víru?

• Jaké zásadě Spasitel tohoto otce učil? (Studenti mohou použít různá slova, ale
ujistěte se, že v jejich odpovědích zazní tato pravda: Věříme-li v Ježíše Krista,
je pro nás všechno možné. Mohli byste studentům navrhnout, aby si ve
verši 23 označili slova, která této zásadě učí.)

Poukažte na to, že slovo „všechno“ označuje všechna spravedlivá požehnání, která
jsou v souladu s Boží vůlí, záměrem a načasováním.

• Jak víra v tuto zásadu může pomoci někomu, kdo čelí těžkostem, které se zdají
být nepřekonatelné?

Požádejte studenta, který čte slova otce, aby přečetl Marka 9:24. Vyzvěte členy třídy,
aby text sledovali a zjistili, jak otec zareagoval na zásadu, které učil Spasitel.

• Jak byste popsali víru otce v tomto okamžiku?
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Vyzvěte studenty, aby si povšimli dvou částí otcovy odpovědi. Požádejte některého
z nich, aby přečetl následující slova staršího Jeffreyho R. Hollanda. Vyzvěte členy
třídy, aby se zaměřili na to, jak prohlášení tohoto otce dokazuje, co můžeme dělat
ve chvílích nevíry, pochybností či obav.

„Když tento otec čelí zkoušce víry, nejprve trvá na své síle a až poté uznává své
omezení. Jeho první slova jsou vyřčena kladně a bez zaváhání: ‚Věřím, Pane.‘ Rád
bych řekl všem těm, kteří si přejí mít více víry, vzpomeňte si na tohoto muže! Ve
chvílích obav, pochybností či těžkostí se držte pozice, kterou jste již dobyli,
i tehdy, kdy je tato pozice omezená. Během růstu, kterým musíme ve smrtelnosti
všichni projít, se každý z nás setká s duchovní obdobou postižení tohoto chlapce

nebo zoufalství tohoto rodiče. Až nastanou tyto okamžiky a přijdou tyto situace, jejichž řešení
není ihned zřejmé, držte se pevně toho, co již víte, a zůstaňte silní, dokud nepřijde dodatečné
poznání.“ („Věřím, Pane“, 93–94.)

• Čemu se můžeme od tohoto otce naučit ohledně toho, co můžeme dělat ve
chvílích nevíry? (Poté, co studenti odpovědí, napište na tabuli tuto
nedokončenou větu: Držíme-li se toho, čemu věříme, …)

• Čemu se můžeme z druhé části otcovy odpovědi ve verši 24 naučit ohledně
toho, jak se máme vypořádat s nevírou? (Poté, co studenti odpovědí, doplňte
k větě na tabuli tato slova: a vyhledáváme-li Pánovu pomoc, …)

Požádejte některého studenta, aby přečetl Marka 9:25–27. Vyzvěte členy třídy, aby
text sledovali a zjistili, co Spasitel v odpověď na otcovu prosbu udělal.

• Co Spasitel v odpověď na otcovu prosbu udělal?

• Jak byste na základě toho, co jste se dozvěděli z příběhu, dokončili větu na
tabuli? (Poté, co studenti odpovědí, dokončete větu na tabuli tak, aby vyjádřila
tuto zásadu: Držíme-li se toho, čemu věříme, a vyhledáváme-li Pánovu
pomoc, pak nám pomůže posílit naši víru.)

Vraťte se k situacím, o kterých jste diskutovali na začátku hodiny a které jsou
napsané na tabuli.

• Jak lze uplatnit tuto zásadu v těchto situacích?

• Kdy jste vy nebo někdo, koho znáte, obdrželi Pánovu pomoc ve chvílích nevíry
díky tomu, že jste se drželi toho, čemu věříte, a vyhledávali Jeho pomoc? (I vy
byste se mohli podělit o nějaký zážitek.)

Povzbuďte studenty, aby tuto zásadu uplatňovali ve chvílích nevíry.

Připomeňte studentům, že otec přinesl svého syna nejprve k několika Ježíšovým
učedníkům, aby ho uzdravili. Vyzvěte je, aby si představili, že jsou těmito učedníky.

• Jaké myšlenky nebo pocity byste asi měli, kdyby se vám nepodařilo z tohoto
chlapce vyhnat zlého ducha?

Požádejte některého studenta, aby přečetl Marka 9:28, a vyzvěte členy třídy, aby
vyhledali otázku, kterou učedníci položili Ježíšovi.

• Jakou otázku položili učedníci Ježíšovi?
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Vyzvěte studenty, aby si znovu přečetli Marka 9:19 a zjistili, jak Spasitel popsal
onen národ, včetně přítomných učedníků. (Byli „nevěrní“.) Vysvětlete, že slovo
nevěrný zde popisuje nedostatek víry v Ježíše Krista. Víra v Ježíše Krista je nezbytná
k tomu, aby mělo kněžské požehnání patřičný účinek.

Požádejte některého studenta, aby přečetl Marka 9:29. Vyzvěte členy třídy, aby text
sledovali a zaměřili se na to, jak Spasitel na otázku svých učedníků odpověděl.

• Čemu Spasitel své učedníky učil?

• Jaký vliv mohou mít modlitba a půst na něčí víru? (Poté, co studenti odpovědí,
jim pomozte porozumět této pravdě: Modlitbou a půstem můžeme posílit
svou víru v Ježíše Krista.)

Požádejte některého studenta, aby přečetl následující slova z brožurky Věrni víře.
Vyzvěte členy třídy, aby se zaměřili na to, v jakých situacích se tato pravda dá
uplatnit:

„… příběh [v němž Ježíš vyhnal zlého ducha ze syna jednoho muže] učí, že modlitba a půst může
přidat na síle těm, kteří dávají i přijímají kněžské požehnání. Tento příběh můžete také využít při
svém osobním úsilí žít podle evangelia. Máte-li nějakou slabost nebo hřích, který se snažíte
překonat, bude možná třeba, abyste se postili a modlili, abyste získali pomoc nebo odpuštění, po
němž toužíte. Podobně jako onen démon, jehož Kristus vyhnal, mohou být vaše těžkosti takového
druhu, že vyjdou jen modlitbou a půstem.“ (Věrni víře – slovník evangelia [2004], 122.)

• V jakých situacích by se podle těchto slov dala uvedená pravda uplatnit?

• Kdy vám modlitba a půst pomohly posílit víru v Krista a umožnily obdržet
spravedlivá požehnání, o která jste usilovali?

Vyzvěte studenty, aby se zamysleli nad požehnáními, o která usilují pro sebe či pro
druhé a jež mohou obdržet tak, že prohloubí svou víru v Ježíše Krista skrze
modlitbu a půst. Vybídněte je, aby si písemně dali za cíl, že se o tato požehnání
budou modlit a postit příští postní neděli.

Procvičení mistrovství v písmu
Zvažte možnost podívat se na několik dalších pasáží z mistrovství v písmu, které
studenti možná ještě neznají. Vyzvěte je, aby si je přečetli a označili. Každému
studentovi nebo dvojici studentů byste mohli přidělit nějakou novou pasáž
z mistrovství v písmu a požádat je, aby na kus papíru nakreslili obrázek, který bude
zobrazovat pravdy, jimž jejich pasáž učí. Požádejte je, aby svůj obrázek popsali
ostatním členům třídy. Tyto obrázky byste mohli vystavit a později se k nim vrátit.

(Poznámka: Podle časových možností můžete tuto činnost použít buď na začátku
nebo na konci jakékoli hodiny.)
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LEKCE 40

Marek 9:30–50
Úvod
Ježíš řekl svým učedníkům o své blížící se smrti a o Vzkříšení
a učil je o tom, kdo bude největší v království Božím. Varoval

před následky svádění druhých k hříchu a řekl učedníkům,
aby se oprostili od vlivů, které by vedly k hříchu je.

Náměty pro výuku
Marek 9:30–37
Ježíš předpovídá svoji smrt a Vzkříšení a učí o tom, kdo bude největší
v království Božím
Přineste do třídy nějaký předmět, jenž má výraznou vůni, kterou studenti
rozpoznají (například čerstvě rozkrojený pomeranč nebo cibuli či čerstvý chléb).
Před začátkem hodiny tento předmět umístěte ve třídě tak, aby ho studenti
neviděli.

Začněte hodinu tím, že se studentů zeptáte, zda si při vstupu do třídy povšimli
nějaké nové vůně.

• Jak, pokud vůbec, tato vůně ovlivnila to, co vás napadlo nebo co jste udělali,
jakmile jste ji ucítili?

Poukažte na to, že stejně jako může nás ovlivnit určitá vůně, můžeme i my ovlivnit
myšlení a chování druhých lidí. Vyzvěte studenty, aby se při studiu Marka 9:30–50
zaměřili na pravdy, které jim mohou pomoci přemýšlet nad tím, jaký mají vliv na
druhé, kteří se snaží následovat Spasitele, a nad tím, jaký vliv mají druzí na ně.

Vysvětlete, že Spasitel poté, co vyhnal zlého ducha z mladého muže (viz Marek
9:17–29), procházel se svými učedníky Galilejí. Požádejte některého studenta, aby
přečetl Marka 9:31–32. Vyzvěte členy třídy, aby text sledovali a vyhledali události,
o kterých Spasitel prorokoval.

• O kterých událostech Spasitel prorokoval?

Shrňte Marka 9:33–37 tím, že vysvětlíte, že když Ježíš přišel do Kafarnaum, učil své
učedníky o tom, kdo bude největší v království Božím. Také jim řekl, aby do Církve
přijali ty, kteří se pokoří jako malé děti a přijmou Ho. (Viz Překlad Josepha Smitha,
Marek 9:34–35 [poznámka pod čarou a u Marka 9:37 v anglickém vydání Bible
SPD].) (Poznámka: Těmito naukami se bude podrobněji zabývat lekce k Markovi 10.)

Marek 9:38–50
Ježíš varuje před ovlivňováním druhých k hříchu a neoproštění se od zlých vlivů
Požádejte některého studenta, aby přečetl Marka 9:38. Vyzvěte členy třídy, aby text
sledovali a vyhledali situaci, o které apoštol Jan vyprávěl Spasiteli.

• Co Jan oznámil Spasiteli?

Vysvětlete, že apoštolové se tomuto muži snažili zabránit vymítat zlé duchy,
protože nebyl jedním z těch, kteří chodili s dvanácti apoštoly. Avšak Spasitel jim
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řekl, aby mu nebránili (což naznačuje, že to byl spravedlivý muž, který měl
pravomoc), a učil, že ti, kteří pomáhají Jeho zástupcům, budou odměněni. (Viz
Marek 9:39–41.)

Požádejte některého studenta, aby přečetl Marka 9:42. Vyzvěte členy třídy, aby text
sledovali a zjistili, před čím Spasitel varoval. Vysvětlete, že slovo pohoršit v tomto
kontextu znamená ovlivňovat druhé tak, aby klopýtli či byli svedeni na scestí, nebo
někoho ovlivňovat k hříchu či opuštění víry.

• Jakou skupinu lidí Spasitel varoval před ovlivňováním k hříchu? (Možná bude
potřeba vysvětlit, že mezi maličké věřící v Ježíše patří ti, kteří jsou mladí ve víře,
například mládež či nově obrácení, ale i Jeho pokorní a důvěřiví učedníci
jakéhokoli věku.)

• Jak Ježíš varoval ty, kteří by Jeho učedníky ovlivňovali k hříchu? (Prohlásil, že by
pro ně bylo lepší, aby zemřeli, než aby zakusili nesmírné utrpení a odloučení od
Boha, které zakusíme, pokud budeme druhé svádět k hříchu.)

• Jaké zásadě se můžeme naučit ze Spasitelova varování ve verši 42? (Studenti
mohou použít různá slova, ale v jejich odpovědích by měla zaznít tato zásada:
Pokud svádíme ty, kteří věří v Ježíše Krista, k hříchu, budeme se z toho
před Bohem zodpovídat.)

• Jak může někdo svádět ty, kteří věří v Ježíše Krista, k hříchu?

Připomeňte studentům vůni, která je ve třídě, a skutečnost, že podobně jako tato
vůně, máme i my pozitivní nebo negativní vliv na druhé. Vyzvěte je, aby se
zamysleli nad tím, jaký mají vliv na ty, kteří věří v Ježíše Krista.

Získávejte pozornost studentů a udržujte si ji
Vzhledem k tomu, že někteří studenti se dokáží soustředit jen po omezenou dobu, vyhledávejte
v průběhu celé lekce příležitosti, jak byste mohli znovu upoutat jejich pozornost a probudit v nich
nadšení. Dělejte to tak, aby se pozornost studentů zaměřovala na pasáže z písem, které budou
studovat.

Abyste studenty připravili na to, aby dokázali rozpoznat další zásadu, které učil
Spasitel, požádejte někoho, kdo má boty s tkaničkami, aby přišel dopředu. Řekněte
mu, aby jednou rukou rozvázal a znovu zavázal tkaničku na jedné botě. Zatímco to
bude student zkoušet, položte členům třídy tyto otázky:

• S jakými těžkostmi byste se potýkali, kdybyste přišli o jednu ruku?

• Kvůli čemu, pokud vůbec kvůli něčemu, bychom byli ochotni přijít o ruku?

Vysvětlete, že operativnímu odnětí části těla se říká amputace. Ta může být
provedena tehdy, když je daná část těla značně poškozena, infikována či postižena
vážnou nemocí. Přestože amputace a následné zotavení mohou být bolestivé
a traumatické, dá se takto zabránit tomu, aby se infekce rozšířila do zbytku těla
a způsobila další poškození, nebo dokonce smrt.

Požádejte některého studenta, aby přečetl Marka 9:43. Vyzvěte členy třídy, aby text
sledovali a zjistili, čemu Spasitel učil ohledně toho, kdy by bylo lepší přijít o jednu
ruku, než si ponechat obě.
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• Kdy by bylo lepší přijít o jednu ruku, než si ponechat obě?

• Měli bychom podle vás brát tuto nauku doslovně a useknout si ruku, která nás
„pohoršila“ neboli svedla k hříchu? (Možná bude potřeba vysvětlit, že Spasitel
neříkal, že si lidé mají utínat ruce. Byla to spíše řečnická figura, aby zdůraznil
důležitost toho, čemu učil.)

Požádejte některého studenta, aby nakreslil na tabuli obrázek člověka. Zatímco
student kreslí, vysvětlete, že díky Markovi 9:43–48 v Překladu Josepha Smitha
dokážeme lépe porozumět Spasitelovu učení v těchto verších. Dozvídáme se v nich,
že Spasitel použil ruku, nohu a oko k tomu, aby symbolizoval vlivy, které nás
v životě mohou svést k hříchu. Požádejte studenta, který kreslí na tabuli, aby na
obrázku zakroužkoval ruku, nohu a oko. Poté ho požádejte, aby se posadil na
své místo.

Požádejte několik studentů, aby se střídali při čtení Překladu Josepha Smitha,
Marek 9:40–48 (v Průvodci k písmům). Vyzvěte členy třídy, aby text sledovali
a zjistili, ke komu Spasitel přirovnal ruku, nohu a oko, jež někoho „pohoršují“
neboli svádějí k hříchu. Možná bude potřeba vysvětlit, že slovo život v Překladu
Josepha Smitha, Marek 9:40–41, 43 znamená věčný život.

• Koho podle tohoto překladu představuje pohoršlivá ruka, noha a oko? (Ruka
představuje členy naší rodiny a naše přátele, noha představuje ty, k nimž
vzhlížíme jako k příkladu toho, jak přemýšlet a jednat, a oko představuje naše
vedoucí.)

Popište jednotlivé části obrázku na tabuli tím, co každá tato část představuje.

• Co máme podle Spasitelových slov dělat s nespravedlivými vlivy neboli vlivy,
které nás svádějí k hříchu?

• Jak můžeme přirovnat oproštění se od nespravedlivých vlivů k amputaci ruky
či nohy?

• Co se může stát, pokud se neoprostíme od nespravedlivých vlivů? Proč?

• Jaké pravdě se můžeme ze Spasitelových slov v těchto verších naučit? (Studenti
mohou použít různá slova, ale v jejich odpovědích by měla zaznít pravda
podobná této: Je lepší, abychom se oprostili od nespravedlivých vlivů, než
abychom byli odloučeni od Boha. Tuto pravdu napište na tabuli slovy, která
použili studenti.)

Požádejte některého studenta, aby přečetl následující slova staršího Waltera
F. Gonzáleze ze Sedmdesáti. Vyzvěte členy třídy, aby se zaměřili na další vlivy, od
kterých se máme oprostit.

„Je samozřejmé, že toto utínání se nevztahuje jen na přátele, ale na všechny
špatné vlivy, jakými jsou i nevhodné televizní pořady, internetové stránky, filmy,
knihy, hry nebo hudba. Pokud si vryjeme tuto zásadu do duše, pomůže nám to
odolávat pokušení poddat se nějakému špatnému vlivu.“ („Dnes je ten pravý
čas“, Liahona, listopad 2007, 55.)
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• S jakými těžkostmi se možná budeme potýkat, když se oprostíme od
nespravedlivých vlivů?

• Jak můžeme poznat nejvhodnější způsoby, jak se oprostit od
nespravedlivých vlivů?

Vysvětlete, že oprostit se od nespravedlivých vlivů neznamená chovat se k druhým
hrubě či je odsuzovat nebo se nestýkat s lidmi, kteří nejsou věrnými členy Církve.
Spíše se máme přestat scházet nebo se blízce stýkat s těmi, kteří nás mohou svádět
k hříchu. Ačkoli možná nebudeme schopni zbavit se nebo vyvarovat všech vlivů,
které nás mohou svádět k hříchu, Pán nám požehná, když se budeme snažit
odstranit ze života jakékoli zlé vlivy a vypěstovat si sebekázeň nutnou k tomu,
abychom se dokázali vyhýbat vlivům, které sami nedokážeme úplně odstranit.

Abyste studentům pomohli hlouběji porozumět této pravdě, požádejte dva z nich,
aby přišli dopředu. Každého z nich požádejte, aby přečetl jednu z následujících
situací a položil členům třídy doprovodné otázky. Vyzvěte členy třídy, aby na tyto
otázky odpověděli na základě pravdy, kterou rozpoznali v Markovi 9:43–48.

Situace č. 1 Mám kamarády, kteří mě často přesvědčují k tomu, abych se zapojoval
do činností, které porušují Boží přikázání. Ale myslím si, že pokud s nimi budu
i nadále trávit čas, mohu na ně mít dobrý vliv.

• Nepřijdu o možnost mít na své kamarády dobrý vliv, pokud se s nimi přestanu
stýkat? Jaký vztah bych s nimi měl mít?

• Co bych měl říct a udělat, abych se od těchto přátel vhodně odloučil?

Situace č. 2 Už několik let jsem fanouškem jedné populární hudební skupiny.
V několika posledních skladbách a rozhovorech začali podněcovat k chování
a myšlenkám, které jsou v rozporu s Pánovými měřítky a učením.

• Je to jen hudba a text, nebo ne? Tak co je nebezpečného na tom, když budu
nadále poslouchat jejich hudbu a sledovat je na sociálních sítích?

Poděkujte dobrovolníkům za pomoc a požádejte je, aby se vrátili na svá místa.
Zeptejte se členů třídy:

• I když oproštění se od vlivů, které nás svádějí k hříchu, může být někdy těžké,
co můžeme díky této oběti získat? (Mnohá požehnání, včetně věčného života.)
Proč tato odměna stojí za jakoukoli oběť?

• Kdy jste se vy nebo někdo, koho znáte, rozhodli oprostit se od nespravedlivých
vlivů? (Připomeňte studentům, aby se nedělili o zážitky, které jsou příliš
důvěrné nebo osobní.) Co bylo na oproštění se od onoho vlivu těžkého? Jaká
požehnání jste díky tomu získali?

Vyzvěte studenty, aby přemítali o tom, zda nejsou v jejich životě nějaké vlivy, které
je možná svádí k hříchu. Vybídněte je, aby si do studijního deníku nebo zápisníku
napsali, jak se od těchto vlivů oprostí.

Shrňte Marka 9:49–50 tím, že vysvětlíte, že Spasitel svým učedníkům nařídil, aby
mezi nimi panoval pokoj.

Na závěr studenty povzbuďte, aby jednali na základě nabádání, která během této
hodiny obdrželi.
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LEKCE PRO DOMÁCÍ STUDIUM

Marek 4–9 (8. blok)
Přípravné materiály pro učitele domácího studia
Shrnutí denních lekcí domácího studia
Následující shrnutí událostí, nauk a zásad, s nimiž se studenti seznámili při studiu Marka 4–9 (8. blok), nemá být
součástí vaší lekce. Lekce, kterou učíte, se soustřeďuje pouze na některé z těchto nauk a zásad. Při zvažování potřeb
svých studentů se řiďte nabádáním Svatého Ducha.

1. den (Marek 4–5)
Studenti se naučili, že budeme-li usilovat o Pánovu pomoc ve chvílích trápení či obav, může nám vnést do srdce pokoj.
Naučili se také tomu, že když zakoušíme Spasitelovu moc ve svém životě, můžeme druhým svědčit o Jeho požehnáních
a soucitu. Z příběhů o Jairově dceři a o ženě s krvácením se studenti naučili tomu, že projevíme-li víru v Ježíše Krista
prostřednictvím své snahy k Němu přijít, může nás uzdravit a že uplatňování víry v Ježíše Krista vyžaduje, abychom
v Něho věřili neustále, dokonce i v dobách nejistoty.

2. den (Marek 6–8)
Ze zázraku, kterým bylo nasycení více než 5 000 lidí, se studenti naučili tomu, že když Spasiteli nabídneme vše, co
máme, může náš dar zvelebit, aby uskutečnil své záměry. Studenti se také naučili tomu, že Spasitelův příklad můžeme
následovat tím, že budeme vnímaví k potřebám druhých a poté jim pomůžeme tyto potřeby naplnit.

3. den (Marek 9:1–29)
Z příběhu o tom, jak Ježíš vyhnal zlého ducha z chlapce, se studenti naučili tomu, že věříme-li v Ježíše Krista, je pro nás
všechno možné. K dalším zásadám z této lekce patří toto: Držíme-li se toho, čemu věříme, a vyhledáváme-li Pánovu
pomoc, pak nám pomůže posílit naši víru. Modlitbou a půstem můžeme posílit svou víru v Ježíše Krista.

4. den (Marek 9:30–50)
Studenti se při studiu Marka 9:30–50 naučili tomu, že pokud svádíme ty, kteří věří v Ježíše Krista, k hříchu, budeme se
z toho před Bohem zodpovídat. Ze Spasitelových slov v těchto verších se studenti naučili tomu, že je lepší, abychom se
oprostili od nespravedlivých vlivů, než abychom byli odloučeni od Boha.

Úvod
Tato lekce může studentům pomoci porozumět tomu, že snaha zavděčit se druhým,
místo toho, abychom dělali to, o čem víme, že je správné, může vést ke špatným
rozhodnutím, zármutku a výčitkám.

Náměty pro výuku
Marek 6:1–29
Ježíš je v Nazarétu zavržen a vysílá Dvanáct apoštolů; je zaznamenána smrt Jana
Křtitele
Na začátku hodiny studenty vyzvěte, aby si vzpomněli, kdy naposledy pocítili, že je
ostatní lidé tlačí k něčemu, o čem vědí, že není správné.
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Napište na tabuli následující slova (lze je najít v proslovu „Making the Right
Choices“, Ensign, Nov. 1994, 37):

„Lidé, kteří dělají něco špatného, chtějí, abyste se k nim připojili, protože se při
tom, co dělají, cítí lépe, když to druzí dělají také.“ (Starší Richard G. Scott.)

• Jak se mohou druzí snažit naléhat na vás, abyste udělali něco, o čem víte, že to
není správné?

Vyzvěte studenty, aby při studiu Marka 6 vyhledali pravdu, která jim může pomoci
nepodléhat negativnímu tlaku vrstevníků.

Požádejte některého studenta, aby přečetl Marka 6:17–18. Členy třídy vyzvěte, aby
text sledovali a zaměřili se na to, co Heródes Janu Křtiteli udělal. Požádejte je, aby
řekli, co našli.

• Co Heródes Janovi udělal a proč?

Heródes se rozvedl se svou manželkou a oženil se s Herodiadou, manželkou svého
bratra Filipa. Tento čin byl očividným porušením židovského zákona (viz Leviticus
18:16) a Jan Křtitel ho slovně odsoudil. Janův nesouhlas s tímto sňatkem Herodiadu
rozzlobil, takže aby ji Heródes uchlácholil, dal Jana uvěznit.

Požádejte některého studenta, aby přečetl Marka 6:19–20. Vyzvěte členy třídy, aby
text sledovali a zaměřili se na to, co chtěla Herodiada s Janem Křtitelem udělat.

• Co chtěla Herodiada s Janem Křtitelem udělat?

• Proč ho nemohla dát zabít? (Protože Heródes se Jana bál a věděl, že je
mužem Božím.)

Požádejte několik studentů, aby se střídali při čtení Marka 6:21–29. Členy třídy
vyzvěte, aby text sledovali a zjistili, co Heródes Janu Křtiteli udělal.

• Jaké měl podle verše 26 Heródes ohledně zabití Jana Křtitele pocity?

• Proč nechal Jana setnout, pokud věděl, že je to špatné a nechtěl tak učinit?
(Heródesovi záleželo na názoru těch, kteří s ním hodovali.)

• Jaké zásadě týkající se toho, co se stane, když se budeme snažit zavděčit
druhým, místo toho, abychom dělali to, co je správné, se můžeme z Heródesova
rozhodnutí naučit? (Studenti mohou použít různá slova, ale ujistěte se, že
rozpoznali tuto zásadu: Snaha zavděčit se druhým, místo toho, abychom
dělali to, o čem víme, že je správné, může vést ke špatným rozhodnutím,
zármutku a výčitkám.)

Abyste studentům pomohli lépe porozumět této pravdě, rozdělte je do skupinek po
dvou až čtyřech a požádejte je, aby vymysleli několik příkladů situací, v nichž si
mladí lidé musí vybrat mezi tím, zda se budou snažit zavděčit druhým, nebo zda
udělají to, o čem ví, že je správné. Po uplynutí dostatečné doby požádejte jednotlivé
skupinky, aby se podělily o to, k čemu dospěly. Zatímco tak budou činit, pište na
tabuli některé jejich příklady.
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• Kdy jste byli svědky toho, že podlehnutí nátlaku popsanému v těchto příkladech
přináší zármutek a výčitky?

• Kdy jste byli svědky toho, že se někdo rozhodl udělat to, co je správné, místo
toho, aby se snažil zavděčit druhým?

• Co nám může pomoci v našem rozhodování dělat to, co je správné, místo toho,
abychom se snažili zavděčit druhým?

Přečtěte následující slova presidenta Spencera W. Kimballa ohledně činění
správných rozhodnutí:

„Správná rozhodnutí se činí nejsnáze tehdy, když je učiníme v dostatečném
předstihu …; ušetří nám to spoustu trápení na rozcestí [ve chvíli rozhodování],
kdy jsme vyčerpaní a ve velikém pokušení.“ (Teachings of Presidents of the
Church: Spencer W. Kimball [2006], 108.)

Vyzvěte studenty, aby se zamysleli nad nadcházejícím týdnem a určili možné
situace, ve kterých se možná budou muset rozhodnout mezi tím, zda se zavděčit
druhým, nebo zda udělat to, co je správné. Povzbuďte je, aby si naplánovali, jak na
tento tlak ze strany ostatních budou reagovat, kdyby se v takové situaci ocitli.

Vysvětlete, že když Heródes uslyšel o mnohých zázracích, které Ježíš vykonal
v Galileji, obával se, že Jan Křtitel vstal z mrtvých a že právě on tyto zázraky koná.
(Viz Marek 6:14–16.)

Marek 7–8
Ježíš uzdravuje dva muže a učí své učedníky
Vysvětlete, že Marek 7–8 obsahuje dva příběhy o tom, jak Spasitel někoho uzdravil.
Rozdělte studenty do dvojic. Jednoho studenta z každé dvojice vybídněte, aby si
přečetl Marka 7:31–35, a druhého, aby si přečetl Marka 8:22–25. Poté studenty
požádejte, aby si ve dvojicích vzájemně popsali zázrak uzdravení, o kterém ve svých
verších četli.

Po uplynutí dostatečné doby je požádejte, aby vysvětlili, jak Spasitel tyto dva muže
uzdravil.

• Čemu se můžeme naučit z toho, že slepý muž nebyl napoprvé zcela uzdraven?

Požádejte některého studenta, aby přečetl následující slova staršího Bruce
R. McConkieho z Kvora Dvanácti apoštolů. Ostatní vyzvěte, aby se zaměřili na
důvody, proč Ježíš možná uzdravoval tohoto muže postupně.

„Tento zázrak je jedinečný; je to jediný zaznamenaný případ, kdy Ježíš uzdravoval
člověka postupně. Možná náš Pán zvolil tento způsob, aby posílil slabou, ale
rostoucí víru slepého muže. Zdá se, že výsledkem těchto po sobě jdoucích případů
fyzického kontaktu s Ježíšem bylo to, že onen nevidomý získával více naděje,
jistoty a víry. Ježíš osobně 1) vzal slepého za ruku a vyvedl ho z města, 2) potřel
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vlastními slinami jeho oči, 3) vykonal obřad vkládání rukou a 4) podruhé vložil ruce na jeho oči.

To, jak toto uzdravení probíhalo, nepochybně učí tomu, že lidé by měli usilovat o Pánovu
uzdravující milost celou svou silou a vírou i tehdy, pokud to postačí jen k částečnému uzdravení,
a po získání tohoto částečného uzdravení pak mohou získat další ujištění a víru, aby mohli být
uzdraveni ve všech ohledech. Lidé jsou často ze svých duchovních nemocí uzdravováni postupně,
krok za krokem – tím, jak svůj život uvádějí do souladu s plány a záměry Božstva.“ (Doctrinal
New Testament Commentary, 3 vols. [1965–1973], 1:379–380.)

• Jak může postupné uzdravení posílit něčí víru v Ježíše Krista?

• Proč je důležité porozumět tomu, že některá požehnání, jako jsou například
získání svědectví o evangeliu či fyzické nebo duchovní uzdravení, často
přicházejí spíše postupně než okamžitě či všechna najednou?

Shrňte Marka 8:27–28 tím, že vysvětlíte, že Ježíš se učedníků zeptal, kým druzí
říkají, že je. Učedníci mu na to odpověděli, že někteří říkají, že je Jan Křtitel nebo
jiný prorok.

Požádejte některého studenta, aby přečetl Marka 8:29. Členy třídy vyzvěte, aby text
sledovali a zjistili, co o Ježíšovi prohlásil Petr.

• Kým byl Ježíš podle Petrových slov? (Slovo Kristus je řeckou obdobou slova
Mesiáš.)

Shrňte Marka 8:30–31 tím, že vysvětlíte, že Ježíš učil učedníky tomu, že Ho Židé
zavrhnou a že bude zabit. Požádejte některého studenta, aby přečetl Marka
8:32–33. Členy třídy vyzvěte, aby text sledovali a zaměřili se na to, jak Petr na tuto
zprávu zareagoval.

Vysvětlete, že kvůli převládajícímu očekávání mezi Židy, že Mesiáš bude dobyvatel,
bylo pro Petra i pro mnoho dalších Židů té doby těžké přijmout představu Mesiáše,
který bude trpět a zemře, a porozumět jí.

• V čem se Petr podobal slepému muži popsanému v Markovi 8:22–25? (Petr
„uviděl“ pravdu pozvolna. Měl víru ve Spasitele, ale jeho chápání Spasitelova
poslání se rozvíjelo krok za krokem.)

• Jak vám nebo někomu, koho znáte, Pán pomohl, abyste pravdu pozvolna
uviděli jasněji?

Na závěr dnešní lekce studenty vyzvěte, aby si přečetli Marka 8:34–38 a zamysleli
se nad tím, jak jim dnešní lekce může pomoci dát Pána v životě na první místo.

Příští blok (Marek 10 – Lukáš 4)
Vysvětlete studentům, že ukončí studium Markova evangelia a zahájí studium
Lukášových záznamů. Vyzvěte je, aby se při dalším čtení o posledních událostech
v životě Ježíše Krista a Jeho Usmíření zaměřili na nové detaily a povšimli si
posměšných poznámek pronesených k Ježíšovi, zatímco byl na kříži. V Lukášově
evangeliu si přečtou jednu z nejznámějších kapitol v Bibli, Lukáše 2, a příběhy
o utiskovaných, o vyvržencích a o hříšnících.
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LEKCE 41

Marek 10
Úvod
Spasitel ke konci své služby ve smrtelnosti sloužil lidem
v Pereji. Učil zde nauce o manželství a vybízel malé děti, aby
k Němu přišly. Také nabádal bohatého mladého knížete, aby
prodal veškerý svůj majetek a následoval Ho. Když Spasitel

opustil Pereu a vydal se do Jeruzaléma na svou poslední
cestu ve smrtelnosti, předpověděl svou smrt a Vzkříšení
a udělil radu svým apoštolům, aby sloužili druhým. Kromě
toho v Jerichu uzdravil slepého muže.

Náměty pro výuku
Marek 10:1–16
Ježíš učí nauce o manželství a vybízí malé děti, aby k Němu přišly
Ukažte studentům několik obrázků malých dětí.

• Jaké vlastnosti nebo charakteristiky obdivujete na svém mladším bratrovi, sestře
či jiném malém dítěti, které znáte? (Odpovědi studentů pište na tabuli.)

Vyzvěte studenty, aby při studiu Marka 10:1–16 vyhledávali pravdy, které nás učí
tomu, proč se máme stát jako malé děti.

Vysvětlete, že Spasitel ke konci svého působení opustil Galileu a šel do oblasti
zvané Perea. (Mohli byste studenty vyzvat, aby našli Pereu v materiálu na rozdání
„Smrtelný život Ježíše Krista v kostce“ [viz lekce 5] nebo na biblické mapě č. 11,
„Svatá země v době novozákonní“.) Shrňte Marka 10:1–12 tím, že vysvětlíte, že
zatímco byl Spasitel v Pereji, učil její obyvatele o důležitosti manželství.

Požádejte některého studenta, aby přečetl Marka 10:13–14. Vyzvěte členy třídy, aby
text sledovali a zjistili, co se stalo, zatímco byl Spasitel v Pereji.

• Jak učedníci zareagovali, když lidé přivedli ke Spasiteli malé děti? (Vysvětlete,
že slovo přimlouvat ve verši 13 znamená „kárat“ a naznačuje, že učedníci lidem
říkali, že nemají přivádět své děti ke Spasiteli.)

• Jak Spasitel učedníkům odpověděl?

Požádejte některého studenta, aby přečetl Marka 10:15–16, a vyzvěte členy třídy,
aby se zaměřili na to, čemu Spasitel své učedníky učil, když k Němu přišly malé
děti. Vysvětlete, že slova „kdož by koli nepřijal království Božího“ ve verši 15 se
týkají přijetí evangelia.

• Co podle vás znamená přijmout evangelium „jako dítě“? (verš 15). (Odpovědi
studentů pište na tabuli a porovnejte je s body, které jsou na tabuli již uvedeny.)

• Jaké zásadě se z těchto veršů můžeme naučit ohledně toho, co se stane, když
přijmeme evangelium jako malé děti? (Studenti mohou rozpoznat různé pravdy,
ale ujistěte se, že rozumějí tomu, že když přijmeme evangelium jako malé
děti, budeme připraveni vstoupit do Božího království.)

• Jak nás to, že přijímáme evangelium jako malé děti, připravuje na vstup do
Božího království? (Abyste studentům pomohli na tuto otázku odpovědět,
mohli byste je odkázat na Mosiáše 3:19.)
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Marek 10:17–34
Spasitel nabádá bohatého mladého knížete, aby prodal veškerý svůj majetek
a následoval Ho
Požádejte některého studenta, aby přečetl Marka 10:17–20, a vyzvěte členy třídy,
aby zjistili, co se stalo poté, co Spasitel požehnal malým dětem.

• Jak byste popsali muže, který přišel za Ježíšem? Proč?

• Na co se tento muž Spasitele zeptal? Jak mu Ježíš odpověděl?

Vysvětlete, že záznam o tomto muži, který přišel za Spasitelem, se nachází také
v Matoušovi 19. Požádejte některého studenta, aby přečetl Matouše 19:20, a vyzvěte
členy třídy, aby se zaměřili na to, jak tento muž odpověděl Spasiteli poté, co
vyjmenoval několik přikázání.

• Jakou otázku položil tento mládenec Spasiteli poté, co Mu potvrdil, že všechna
tato přikázání dodržuje? (Mohli byste studentům navrhnout, aby si tuto otázku
označili.)

Na tabuli napište otázku: Čehož mi se ještě nedostává?

Požádejte studenty, aby si přečetli Marka 10:21 a zjistili, jak Spasitel mládenci
odpověděl.

• Čeho se podle Spasitelových slov tomuto mládenci ještě nedostávalo?

Poukažte na slova „Ježíš pohleděv na něj, zamiloval ho“ ve verši 21. Mohli byste
studentům navrhnout, aby si tato slova v písmech označili.

• Proč je podle vás důležité vědět, že Ježíš pociťoval k tomuto mládenci lásku,
ještě než mu řekl, čeho se mu nedostává?

• Jakým zásadám se můžeme z příběhu naučit? (Studenti mohou rozpoznat
několik zásad, včetně těchto: Protože nás Pán miluje, pomůže nám poznat,
čeho se nám v úsilí následovat Ho nedostává. Pokud Pána požádáme,
řekne nám, co musíme dělat, abychom zdědili věčný život.)

Vyzvěte studenty, aby si přečetli Marka 10:22 a zaměřili se na to, jak mládenec
zareagoval, když mu Spasitel udělil radu, aby prodal všechno, co měl.

• Jak mládenec zareagoval?

• Proč podle verše 22 takto zareagoval?

Poukažte na to, že ačkoli Pán od nás nepožaduje, abychom se vzdali velkého
bohatství proto, abychom Ho následovali, přeje si, abychom při službě Jemu a při
dodržování přikázání přinášeli jiné oběti.

• Jaké oběti, jež od nás Pán požaduje, může být těžké přinášet?

• O jaká požehnání můžeme přijít, pokud se rozhodneme, že nebudeme
následovat Pána ve všech věcech?

Požádejte některého studenta, aby přečetl Marka 10:23–27. Poté ho požádejte, aby
přečetl Překlad Josepha Smitha, Marek 10:26, který upravuje verš 27 takto: „Ježíš na
ně pohlédl a řekl: u lidí, kteří důvěřují v bohatství, je to nemožné; avšak není to
nemožné u lidí, kteří důvěřují v Boha a všeho pro mne zanechají, neboť u takových
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je toto všechno možné.“ (V anglickém vydání Bible SPD poznámka pod čarou a
u Marka 10:27.) Vyzvěte členy třídy, aby text sledovali a věnovali pozornost tomu,
čemu Ježíš učil o zanechání všeho pro Něj.

• Proč je podle vás pro ty, kteří důvěřují v bohatství nebo jiné světské věci, tak
těžké vstoupit do království Božího?

• Co podle vás znamená, že všechno je možné pro ty, kteří důvěřují v Boha?

Požádejte některého studenta, aby přečetl Marka 10:28–31. Řekněte mu, aby místo
verše 31 přečetl Překlad Josepha Smitha, Marek 10:31, který zní: „Jsou však mnozí,
kteří se činí prvními, již budou poslední, a poslední prvními. To pak pověděl, káraje
Petra…“ (V anglickém vydání Bible SPD poznámka pod čarou a u Marka 10:31.)
Vyzvěte členy třídy, aby text sledovali a věnovali pozornost tomu, co řekl Petr poté,
co Spasitel učil, že máme být ochotni vzdát se všeho, co od nás požaduje.

• Co podle verše 28 řekl Petr?

• Co Spasitel slíbil těm, kteří jsou ochotni vzdát se všeho, aby Ho mohli
následovat?

• Jaké zásadě se můžeme ze Spasitelových slov naučit o tom, co musíme dělat,
abychom získali věčný život? (Studenti mohou použít různá slova, ale ujistěte
se, že v jejich odpovědích zazní tato zásada: Abychom mohli obdržet věčný
život, musíme být ochotni vzdát se všeho, co od nás Pán požaduje. Napište
tuto zásadu na tabuli.)

• Proč věčný život stojí za jakoukoli oběť, o kterou jsme na zemi požádáni?
(Mohli byste studentům připomenout, že věčný život znamená žít věčně se
spravedlivými členy naší rodiny v přítomnosti Boží.)

Shrňte Marka 10:32–34 vysvětlením, že Pán řekl svým učedníkům, že poté, co
přijdou do Jeruzaléma, bude zesměšňován, bičován, popliván a zabit a že třetího
dne znovu vstane.

• Jak je Spasitel dokonalým příkladem někoho, kdo je ochotný se vzdát všeho, co
Bůh požaduje?

Vydejte svědectví o pravdách, které jste v této lekci probírali. Povzbuďte studenty,
aby s modlitbou přemítali o otázce „Čehož mi se ještě nedostává?“ a uposlechli
jakákoli nabádání, která obdrží ohledně obětí, které si Pán přeje, aby přinesli.

Vydávejte svědectví
Konec hodiny není ta jediná vhodná doba pro vydání svědectví. I během lekce využívejte
příležitosti k vydání svědectví o naukách a zásadách, které jste se studenty rozpoznali nebo
o kterých jste diskutovali. Vyzývejte studenty, aby činili totéž. Při vydávání svědectví může Duch
Svatý dosvědčit jejich pravdivost v srdci a mysli studentů.
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Marek 10:35–52
Spasitel předpovídá svou smrt a Vzkříšení a udílí radu svým apoštolům, aby
sloužili druhým

Rozdělte studenty do skupinek. Každé skupince dejte následující materiál
na rozdání a vyzvěte je, aby ho vyplnili:

Kdo je největší?
Vyplňte společně tento materiál na rozdání a diskutujte o odpovědích na uvedené otázky.

Uveďte několik činností, které děláte rádi: ____________________

• Vyjmenujte několik jednotlivců, kteří jsou v činnostech, jež jste uvedli, opravdu dobří. Díky čemu
jsou tak dobří?

Při dalším studiu Spasitelových slov v Markovi 10 se zaměřte na to, čemu Spasitel učil ohledně toho,
co činí člověka skutečně velikým neboli dobrým.

Přečtěte si Marka 10:35–37 a zjistěte, o co Jakub a Jan poprosili Spasitele na cestě do Jeruzaléma.

Prosba Jakuba a Jana, aby seděli po Spasitelově pravici a levici, naznačovala, že chtěli v království
Božím získat více cti a slávy než ostatní apoštolové. V Markovi 10:38–40 se píše, že Spasitel Jakubovi
a Janovi vysvětlil, že toto požehnání bude dáno těm, kteří jsou připraveni ho přijmout.

Přečtěte si Marka 10:41 a zaměřte se na to, jak na prosbu Jakuba a Jana zareagovali ostatní učedníci.

• Proč se podle vás ostatní učedníci na Jakuba a Jana hněvali?

Přečtěte si Marka 10:42–45 a zjistěte, čemu Spasitel učil své učedníky o velikosti.

Dokončete následující větu na základě toho, čemu Spasitel učil o skutečné velikosti:

Abychom byli skutečně velikými, musíme ____________________.

• Proč je možné považovat za skutečně velikého někoho, kdo pomáhá a slouží druhým, tak jako
Spasitel?

• Kdy někdo posloužil vám nebo vaší rodině a pečoval o vás? Z jakých důvodů byste tohoto člověka
mohli považovat za skutečně velikého?

Poté, co studenti vyplní materiál na rozdání, několik z nich požádejte, aby se
podělili o to, jak na základě Marka 10:42–45 dokončili větu uvedenou v tomto
materiálu. Studenti mohou použít i jiná slova, ale v jejich odpovědích by měla
zaznít tato zásada: Abychom mohli být skutečně velikými, musíme následovat
Spasitelův příklad tím, že budeme sloužit druhým.

Shrňte Marka 10:46–52 tím, že vysvětlíte, že když Spasitel a Jeho apoštolové
opouštěli Jericho, aby se vydali na cestu do Jeruzaléma, zavolal na Spasitele slepec
jménem Bartimeus s žádostí, aby ho uzdravil. Mnozí z davu mu říkali, aby mlčel, ale
on začal volat ještě hlasitěji. Spasitel jeho volání uslyšel, slitoval se nad ním
a uzdravil ho. (Poznámka: Příběh o Bartimeově uzdravení se bude probírat
podrobněji v lekci k Lukášovi 18.)

• V jakém smyslu je Spasitel dokonalým příkladem zásady, které učil,
o službě druhým?
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Vydejte svědectví o tom, že Spasitel je skutečně veliký díky tomu, jak slouží dětem
Nebeského Otce. Vyzvěte studenty, aby se zamysleli nad tím, co mohou dělat pro
to, aby sloužili lidem kolem sebe a pečovali o ně. Povzbuďte je, aby si stanovili cíl,
který jim pomůže sloužit druhým.

LEKCE 41

242



LEKCE 42

Marek 11–16
Úvod
Spasitel, krátce před koncem své služby ve smrtelnosti, uviděl
jednu chudou vdovu, jak vhodila dva šarty do chrámové
pokladnice. Později, když byl Ježíš na večeři v Betany, Ho
Maria pomazala na znamení pohřbu. Spasitel trpěl

v Getsemanech. Byl souzen a odsouzen k smrti. Pán se poté,
co zemřel na kříži a byl vzkříšen, zjevil svým apoštolům
a pověřil je, aby přinesli evangelium světu.

Náměty pro výuku

Učení o Spasitelově utrpení v Getsemanech
Existují tři záznamy událostí, které se odehrály v Getsemanech. Lekce k Matoušovi 26 se
zaměřuje na to, jak se Spasitel podrobil vůli svého Otce. Lekce k Markovi 14 se zaobírá utrpením
Ježíše Krista v Getsemanech. Lekce k Lukášovi 22 zdůrazňuje ukrutnost Jeho utrpení. Když se
studenti zaměří na specifické aspekty těchto tří záznamů o Spasitelově utrpení, může jim to při
studiu jednotlivých záznamů pomoci pocítit vždy něco důležitého a jedinečného.

Marek 11–13
Spasitel učí v chrámu a sleduje vdovu, jak vhazuje šarty do chrámové pokladnice
Přečtěte níže uvedené situace a vyzvěte studenty, aby se u každé z nich zaměřili na
rozdíly mezi oběťmi, které daní jednotlivci předložili Pánu.

1. Jistá žena dala biskupovi velice vysokou finanční částku jako postní oběť. Jiná
žena, v témže sboru, dala biskupovi jako postní oběť jen velmi malý obnos.

2. Jistý muž slouží jako president kůlu. Jiný muž v tomtéž kůlu slouží jako učitel
Primárek.

• Jakých rozdílů jste si všimli mezi oběťmi v těchto situacích?

• Jak se může člověk cítit, jeví-li se jeho oběť Pánu v porovnání s oběťmi
druhých malá?

Vyzvěte studenty, aby při studiu Marka 11–14 vyhledávali pravdy, které jim
pomohou poznat, jak Pán pohlíží na oběti, které Mu přinášejí.

Ukažte obrázek „Triumfální příchod“.
(Kniha obrázků z evangelia [2009], č. 50;
viz také LDS.org.) Stručně shrňte
Marka 11:1–12:40 vysvětlením, že když
se Spasitel blížil ke konci své služby ve
smrtelnosti, vjel triumfálně do
Jeruzaléma, vyčistil chrám a učil v něm.
Připomeňte studentům, že zatímco
Spasitel učil v chrámu, farizeové
a zákoníci Mu pokládali obtížné otázky,
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kterými se Ho snažili zdiskreditovat. Poté, co jim Spasitel odpověděl, odsoudil jejich
pokrytectví. (Viz Matouš 23.)

Vysvětlete, že když byl Ježíš v chrámu, byl svědkem toho, jak lidé přinášeli do
chrámové pokladnice peníze jako oběť Bohu. Požádejte některého studenta, aby
přečetl Marka 12:41–44, a vyzvěte členy třídy, aby zjistili, čeho byl Spasitel
u pokladnice svědkem.

• Čeho byl Spasitel u pokladnice svědkem?

Ukažte minci, která má ve vaší měně nejnižší hodnotu, a vysvětlete, že šart byla
„nejmenší bronzová mince, kterou Židé používali“. (Bible Dictionary, „Money“.)

• Jak by se mohl člověk cítit, kdyby mohl dát jako oběť Bohu pouze dva šarty?

• Co Spasitel řekl o oběti oné chudé vdovy v porovnání s oběťmi druhých?

• Proč si podle vás Spasitel vážil oběti této vdovy „více“ než obětí ostatních?

• Jaké zásadě se můžeme na základě toho, co Pán řekl o této vdově, naučit
ohledně dávání Pánu? (Studenti mohou použít různá slova, ale v jejich
odpovědích by měla zaznít zásada podobná této: Jsme-li ochotni dát Pánu
vše, co máme, pak naši oběť přijme, i když se zdá být v porovnání
s oběťmi druhých malá.)

Shrňte Marka 13 tím, že vysvětlíte, že Spasitel učil své apoštoly o Druhém
příchodu. Připomeňte studentům, že tyto nauky studovali v lekci Joseph
Smith–Matouš.

Marek 14:1–9
Maria pomazává Spasitele
Vysvětlete, že poté, co Spasitel učil své učedníky o znameních Druhého příchodu,
odešel z Jeruzaléma a šel do Betany do domu muže, který se jmenoval Šimon
a který dříve trpěl malomocenstvím.

Požádejte některého studenta, aby přečetl Marka 14:3, a jiného, aby přečetl Jana
12:3. Vyzvěte členy třídy, aby věnovali pozornost tomu, co se událo, když Spasitel
usedl k večeři.

• Co se událo, když Spasitel v Šimonově domě usedl k večeři? (Vysvětlete, že
žena, která pomazala Spasitele, byla Maria, sestra Marty a Lazara. [Viz Jan
12:1–3.])

• Jak Maria projevila Spasiteli svou lásku a oddanost?

Vysvětlete, že Mariin skutek pomazání Spasitelovy hlavy a nohou nardem (drahou
mastí) byl skutkem takové úcty, že i králové byli takto pomazáváni jen velmi zřídka.
(Viz James E. Talmage, Jesus the Christ, 3rd ed. [1916], 512.)

Požádejte několik studentů, aby se střídali při čtení Marka 14:4–9. Vyzvěte členy
třídy, aby text sledovali a zjistili, jak někteří, již byli přítomni u večeře, zareagovali
na to, co Maria udělala. Vysvětlete, že z Jana 12:4–5 se dozvídáme, že tím, kdo si na
Mariin skutek stěžoval, byl Jidáš Iškariotský.

• Jak Jidáš Iškariotský zareagoval na to, že Maria pomazala Spasitele
drahou mastí?
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• Jaká byla podle verše 5 hodnota této masti? (Vysvětlete, že tři sta peněz byla
přibližně částka, kterou si obyčejný dělník dokázal vydělat za rok.)

• Jak Spasitel zareagoval na Jidášovu kritiku Marie?

Poukažte na slova „Dobrýť skutek učinila nade mnou“ ve verši 6 a vysvětlete, že
tato slova naznačují, že Spasitel byl tím, co Maria udělala, potěšen. Také poukažte
na slova „ona což mohla, to učinila“ ve verši 8 a vysvětlete, že tato slova znamenají,
že Maria dala Pánu to nejlepší, co mohla.

• Jaké pravdě se můžeme z těchto veršů naučit o tom, jak se Spasitel cítí, když Mu
dáváme ze sebe to nejlepší? (Studenti mohou použít různá slova, ale v jejich
odpovědích by měla zaznít tato zásada: Spasitel je potěšen, když Mu dáváme
ze sebe to nejlepší.)

Připomeňte studentům dvě situace, o kterých jste hovořili na začátku hodiny.
Vyzvěte je, aby za pomoci pravd, které rozpoznali v Markovi 12 a Markovi 14
vysvětlili, jak jedinci v těchto situacích mohli potěšit Pána.

• Jak by víra v tyto pravdy mohla pomoci někomu, kdo má pocit, že nemá mnoho,
co by mohl Pánu dát?

• Kdy jste byli svědky toho, jak někdo dal Pánu ze sebe to nejlepší?

Vyzvěte studenty, aby se zamysleli nad tím, zda v současné době dávají ze sebe
Pánu to nejlepší. Povzbuďte je, aby si vybrali jednu stránku života, v níž by se mohli
zlepšit, a stanovili si cíl, který jim pomůže dát Pánu ze sebe to nejlepší.

Marek 14:10–16:20
Ježíš zahajuje Usmíření tím, že trpí v Getsemanech za naše hříchy; je zrazen Jidášem
Iškariotským a předveden před židovské vůdce
Vyzvěte studenty, aby se zamysleli nad těmito otázkami:

• Měli jste někdy pocit, že vám nikdo nerozumí nebo že nerozumí tomu, čím
procházíte?

• Měli jste někdy pocit, že vám nemohou být odpuštěny vaše dřívější hříchy?

Vyzvěte studenty, aby se při studiu Marka 14 zaměřili na pravdy, které mohou
pomoci někomu, kdo se takto cítí.

Shrňte Marka 14:10–31 tím, že vysvětlíte, že Ježíš několik dnů poté, co Ho Maria
pomazala, slavil se svými apoštoly svátek přesnic. Posléze Spasitel odešel do
zahrady getsemanské.

Požádejte některého studenta, aby přečetl Marka 14:32–34. Vyzvěte členy třídy, aby
text sledovali a zjistili, jak se Spasitel v zahradě getsemanské cítil.

• Jak se Spasitel v zahradě getsemanské cítil?

Poté, co studenti odpovědí, napište na tabuli tato slova: lekati se, velmi teskliv,
smutnáť jest duše.

Vysvětlete, že tato slova popisují utrpení, které Ježíš Kristus v rámci svého
Usmíření prožil.
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• Čemu nás tato slova učí o Usmíření Ježíše Krista? (Až studenti odpovědí,
napište na tabuli tuto pravdu: Ježíš Kristus, v rámci svého Usmíření, trpěl
a truchlil v zahradě getsemanské.)

Požádejte několik studentů, aby se střídali při čtení Marka 14:35–42. Vyzvěte členy
třídy, aby text sledovali a zaměřili se na to, co Spasitel kvůli nesmírnému
utrpení udělal.

• Co Spasitel kvůli nesmírnému utrpení udělal? (Pomozte studentům porozumět
tomu, že Ježíšovo utrpení bylo tak bolestivé, že žádal, pokud by to bylo možné,
aby jím nemusel projít.)

Napište na tabuli tato slova: Ježíš Kristus trpěl …, aby …

Vysvětlete, že další pasáže z písem nám mohou pomoci porozumět utrpení Ježíše
Krista a tomu, proč byl ochotný za nás trpět.

Napište na tabuli tyto odkazy na verše z písem: Izaiáš 53:3–5 a Alma 7:11–13.
Rozdělte studenty do dvojic a vyzvěte je, aby si uvedené verše společně přečetli
a zjistili, co Spasitel vytrpěl a proč. Vyzvěte je, aby si do studijního deníku nebo
zápisníku napsali, jak by za pomoci toho, co se dozvěděli z Izaiáše 53:3–5 a Almy
7:11–13, doplnili větu na tabuli.

Poté, co studentům poskytnete dostatek času, několik z nich požádejte, aby se
podělili o to, jak větu doplnili. Jejich odpovědi by měly znít nějak takto: Ježíš Kristus
trpěl naše bolesti, strasti, pokušení, nemoci, slabosti a soužení, aby věděl, jak nám
může pomoci. Ježíš Kristus trpěl za naše hříchy, aby mohl vymazat naše přestupky.
Připomeňte studentům, že Spasitelovo utrpení za hříchy lidstva započalo
v Getsemanech a pokračovalo a vyvrcholilo Jeho Ukřižováním na kříži.

Abyste studentům pomohli pocítit důležitost pravdy, že Ježíš Kristus, v rámci
svého Usmíření, trpěl a truchlil v zahradě getsemanské, zvažte možnost

pustit video „Special Witness – Elder Holland“ [„Zvláštní svědek – starší Holland“]
(2:38), v němž starší Jeffrey R. Holland z Kvora Dvanácti apoštolů svědčí
o Spasitelově utrpení v Getsemanech. Toto video je k dispozici na stránkách
LDS.org.

• Jak vám znalost toho, co Spasitel vytrpěl a proč, může pomoci, až budete čelit
zkouškám, bolestem a strastem?

• Kdy jste ve chvílích bolesti, nemoci či utrpení pociťovali, že vám
Spasitel pomáhá?

• Jaké pocity jste měli, když jste učinili pokání a pocítili jste, že vaše hříchy byly
vymazány skrze Usmíření Ježíše Krista?

Shrňte Marka 14:43–16:20 tím, že vysvětlíte, že Ježíš byl odveden
k nespravedlivému soudu před sanhedrin a byl odsouzen k smrti. Spasitel se poté,
co zemřel na kříži a byl vzkříšen, zjevil svým apoštolům a pověřil je, aby přinesli
evangelium světu.

Na závěr byste mohli vydat svědectví o pravdách, které jste dnes probírali.
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Úvod k evangeliu podle
sv. Lukáše
Proč studovat tuto knihu?
Kniha Lukášova nám poskytuje další svědectví o mnohých pravdách, které
zaznamenali Matouš a Marek, přičemž část jejího obsahu je jedinečná. Lukášovo
evangelium může studentům pomoci prohloubit jejich porozumění učení Ježíše
Krista a pomůže jim v plnější míře ocenit Jeho lásku a soucit vůči celému lidstvu,
které prokázal během svého působení ve smrtelnosti a prostřednictvím svého
nekonečného Usmíření.

Kdo napsal tuto knihu?
Autorem tohoto evangelia je Lukáš. Byl to lékař (viz Kolossenským 4:14) a „posel
Ježíše Krista“ (Překlad Josepha Smitha, Lukáš 1:1 [v anglickém vydání Bible SPD]).
Lukáš byl jedním z „pomocní[ků]“ Pavla (Filemonovi 1:24) a jeho misionářský
společník (viz 2. Timoteovi 4:11). Lukáš také napsal knihu Skutkové. (Viz Průvodce
k písmům, „Lukáš“.)

Kdy a kde byla napsána?
Přestože není přesně známo, kdy Lukáš své evangelium napsal, stalo se tak
pravděpodobně v druhé polovině prvního století po Kristu. Pramenem, z něhož
Lukáš čerpal, byli lidé, „kteříž od počátku sami viděli“ (Lukáš 1:2) Spasitelovo
působení ve smrtelnosti a Jeho Vzkříšení. Nevíme, kde bylo Lukášovo evangelium
napsáno.

Pro koho byla tato kniha napsána a proč?
Lukáš měl v úmyslu, aby jeho evangelium v prvé řadě četli pohané, a Ježíše Krista
představil jako Spasitele jak Židů, tak pohanů. Lukáš ve svém evangeliu promlouvá
konkrétně k „Teofilovi“ (Lukáš 1:3), což v řečtině znamená „přítel Boha“ nebo
„Bohem milovaný“. (Viz Bible Dictionary [v anglickém vydání Bible SPD],
„Theophilus“.) Je zřejmé, že Teofilovi se dostalo poučení ohledně života a učení
Ježíše Krista již dříve. (Viz Lukáš 1:4.) Lukáš si přál poskytnout lidem
prostřednictvím systematické zprávy o Spasitelově poslání a službě další poučení.
Chtěl, aby ti, kteří budou číst jeho svědectví, „zvěděl[i] jistotu“ (Lukáš 1:4) o Synu
Božím – o Jeho soucitu, Usmíření a Vzkříšení.

Jaké jsou charakteristické rysy této knihy?
Evangelium podle Lukáše je nejdelším ze čtyř evangelií a je i nejdelší knihou
v Novém zákoně. Některé z nejznámějších křesťanských příběhů lze nalézt pouze
v něm: okolnosti spojené s narozením Jana Křtitele (viz Lukáš 1:5–25, 57–80);
tradiční vánoční příběh (viz Lukáš 2:1–20); příběh o dvanáctiletém Ježíši v chrámu
(viz Lukáš 2:41–52); podobenství, jako například to o milosrdném Samaritánovi (viz
Lukáš 10:30–37), o marnotratném synovi (viz Lukáš 15:11–32) a o boháči
a Lazarovi (viz Lukáš 16:19–31); příběh o deseti malomocných (viz Lukáš 17:11–19;
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a příběh o vzkříšeném Pánu, který kráčel po boku svých učedníků na cestě do
Emaus (viz Lukáš 24:13–32).

Dalšími ojedinělými prvky jsou skutečnost, že Lukáš do svého evangelia zahrnul
učení Jana Křtitele, které se v ostatních evangeliích nenachází (viz Lukáš 3:10–14);
důraz, který kladl na to, že se Ježíš Kristus často modlil (viz Lukáš 3:21; 5:16; 9:18,
28–29; 11:1); a zmínka o povolání, průpravě a misionářském úsilí sedmdesáti (viz
Lukáš 10:1–22). Lukáš je navíc jediným pisatelem evangelia, který zaznamenal, že
Spasitel v Getsemanech prolil svou krev a že Mu sloužil anděl. (Viz Lukáš
22:43–44.)

Protože Lukášovo evangelium začíná a končí v chrámu, poukazuje také na
důležitost chrámu jako hlavního místa, kde Bůh jedná s lidmi. (Viz Lukáš 1:9;
24:53.)

Stručný přehled
Lukáš 1–3 Je předpověděno narození a poslání Jana Křtitele a Ježíše Krista.
Svědkové svědčí, že děťátko Ježíš je Mesiáš. Dvanáctiletý Ježíš Kristus učí
v chrámu. Jan Křtitel káže pokání a křtí Ježíše Krista. Lukáš uvádí rodokmen
Ježíše Krista.

Lukáš 4–8 Ježíš Kristus je pokoušen na poušti. V Nazarétu se prohlašuje za
Mesiáše a je zavržen. Ježíš Kristus si vybírá dvanáct apoštolů a učí své učedníky.
Odpouští hříchy a koná mnoho zázraků.

Lukáš 9–14 Dvanáct apoštolů je vysláno kázat a uzdravovat. Ježíš Kristus sytí pět
tisíc a je proměněn na hoře. Povolává sedmdesát a posílá je učit. Ježíš Kristus učí
o učednictví, pokrytectví a soudu. Vypráví podobenství o milosrdném Samaritánovi.

Lukáš 15–17 Ježíš Kristus učí v podobenstvích. Učí o přestupcích, víře a odpuštění.
Uzdravuje deset malomocných a učí o svém Druhém příchodu.

Lukáš 18–22 Ježíš Kristus dál učí v podobenstvích. Uzdravuje slepce a učí Zachea.
Triumfálně vjíždí do Jeruzaléma, pláče nad městem a čistí chrám. Ježíš Kristus
předpovídá zničení Jeruzaléma a mluví o znameních, jež budou předcházet Jeho
Druhému příchodu. Zavádí svátost, učí své apoštoly a trpí v Getsemanech. Je
zrazen, zatčen, zesměšňován, bit a vyslýchán.

Lukáš 23–24 Ježíš Kristus je souzen před Pilátem a Heródesem, ukřižován
a pohřben. Andělé u hrobu a dva učedníci na cestě do Emaus svědčí o tom, že Ježíš
Kristus byl vzkříšen. Spasitel se zjevuje svým učedníkům v Jeruzalémě, slibuje svým
apoštolům, že se jim dostane moci od Boha, a vystupuje do nebe.

LUKÁŠ
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LEKCE 43

Lukáš 1
Úvod
Anděl Gabriel se zjevil Zachariášovi a oznámil mu, že
Zachariáš a jeho manželka Alžběta budou mít syna, kterému
mají dát jméno Jan. O šest měsíců později se tentýž anděl

zjevil Marii a oznámil jí, že se stane matkou Syna Božího.
Maria navštívila Alžbětu a společně se radovaly z příchodu
Spasitele. Za tři měsíce Alžběta porodila Jana.

Náměty pro výuku
Lukáš 1:1–4
Lukáš vysvětluje, proč napsal své evangelium
Ukažte studentům tyto obrázky a požádejte je, aby vysvětlili, co každý z nich
znázorňuje: „Jozef a Marie putují do Betléma“ (Kniha obrázků z evangelia [2009],
č. 29; viz také LDS.org), „Anděl se ukazuje pastýřům“ (č. 31), „Simeon vyjadřuje
úctu malému Kristu“ (č. 32), „Chlapec Ježíš v chrámu“ (č. 34), „Milosrdný
Samaritán“ (č. 44), „Maria a Marta“ (č. 45) a „Deset malomocných“ (č. 46).
Poukažte na to, že tyto a mnohé další události a učení ze Spasitelovy služby ve
smrtelnosti, které zaznamenal Lukáš, se nenacházejí v evangeliu Matouše, Marka
ani Jana.

Krátce představte Lukášovo evangelium
tím, že vysvětlíte, že Lukáš v jeho
úvodu oslovil někoho, kdo se jmenoval
„Teofil“ (verš 3), a vysvětlil důvody,
které ho vedly k napsání tohoto
evangelia. Teofil znamená „přítel Boha“.
(Bible Dictionary, „Theophilus“.)
Požádejte některého studenta, aby
přečetl Lukáše 1:1–4. Vyzvěte členy
třídy, aby text sledovali a vyhledali
důvody, které Lukáše vedly k napsání
tohoto evangelia.

Autorův záměr
Při výuce z písem se snažte stanovit, co nám chtěl daný prorocký pisatel sdělit. Abyste se
o záměrech, které Lukáše vedly k napsání evangelia, dozvěděli něco více, přečtete si „Úvod
k evangeliu podle sv. Lukáše“, který předchází této lekci.

• Jaké důvody například vedly Lukáše k sepsání tohoto záznamu?

• Co můžeme podle Lukáše 1:4 získat, když budeme studovat Lukášovo
evangelium?

Ujistěte studenty, že díky studiu Lukášova evangelia mohou zvědět jistotu (viz
verš 4) pravd, kterým se o Ježíši Kristu učí.
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Kristus v chrámu, Heinrich Hofmann; laskavě poskytla společnost
C. Harrison Conroy Co., Inc.
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Lukáš 1:5–25
Anděl Gabriel oznamuje Zachariášovi
brzké narození Jana a Alžběta otěhotní
Vyzvěte studenty, aby přemítali
o požehnání nebo odpovědi od Boha,
na které čekají nebo ve které doufají.
Vybídněte je, aby při studiu Lukáše 1
vyhledali pravdy, které jim mohou
během čekání na toto požehnání či
odpověď od Boha pomoci.

Požádejte některého studenta, aby
přečetl Lukáše 1:5–7, a vyzvěte členy
třídy, aby zjistili, kdo čekal na určité
požehnání po většinu života.

• Jaké podrobnosti o Zachariášovi
a Alžbětě se z těchto veršů
dozvídáme?

Shrňte Lukáše 1:8–10 tím, že vysvětlíte,
že Zachariášovým úkolem bylo zapálit
kadidlo v chrámu v Jeruzalémě, což je
pocta, které se knězi dostalo možná jen
jednou za život.

Vyzvěte studenty, aby si přečetli Lukáše
1:11–13 a zjistili, co se přihodilo,
zatímco byl Zachariáš v chrámu.

• Jaká modlitba Zachariáše a Alžběty
měla být podle verše 13
zodpovězena? (Poukažte na to, že
Zachariáš a Alžběta se
pravděpodobně modlili po mnoho
let, aby mohli mít dítě. Mohli byste
studentům navrhnout, aby si
v tomto verši označili slova „jest
uslyšána modlitba tvá“.)

• Jak se Zachariáš asi cítil, když
uslyšel, že on a Alžběta budou mít
syna, přestože „zstarali ve dnech
svých“? (Verš 7.)

Shrňte Lukáše 1:14–17 vysvětlením, že
anděl Gabriel řekl Zachariášovi, že on
a Alžběta budou „míti radost“ (verš 14)
a že jejich syn připraví mnoho lidí
pro Pána.
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Anděl Gabriel se ukazuje Marii

Požádejte některého studenta, aby přečetl Lukáše 1:18–20, a vyzvěte členy třídy,
aby zjistili, jak Zachariáš andělovi odpověděl. Požádejte studenty, aby se podělili
o to, co našli.

• Co se stalo Zachariášovi, protože pochyboval o andělových slovech?

• Co anděl podle verše 20 řekl, že se stane se slovy, která pronesl k Zachariášovi?
(Studenti mohou použít různá slova, ale ujistěte se, že v jejich odpovědích zazní
tato pravda: Slova Páně pronesená skrze Jeho služebníky se ve svém čase
naplní. Napište tuto pravdu na tabuli.)

• Co znamenají slova „časem svým“? (Podle Pánova načasování.)

Poukažte na větu na tabuli a zeptejte se:

• Jak může znalost této pravdy ovlivnit náš postoj ke slibům Páně? (Poté, co
studenti odpovědí, upravte pravdu zapsanou na tabuli tak, aby zněla: Pánovým
slibům můžeme důvěřovat, protože Jeho slova se ve svém čase naplní.)

• Jak může tato pravda pomoci někomu, kdo touží po naplnění božského slibu?

Shrňte Lukáše 1:21–24 tím, že vysvětlíte, že když Zachariáš opustil chrám, nemohl
mluvit. Tak, jak anděl slíbil, Alžběta později otěhotněla.

Požádejte některého studenta (nejlépe mladou ženu) o přečtení Alžbětiných slov
v Lukášovi 1:25. Vyzvěte členy třídy, aby se zamysleli nad tím, jak se Alžběta asi
cítila, když se připravovala na narození svého dítěte. Možná bude nutné vysvětlit,
že Alžbětina slova, že Bůh „odjal [její] pohanění mezi lidmi“, se mohou vztahovat
k hanbě, kterou pociťovala kvůli nesprávnému názoru, jenž byl v dávných
kulturách běžný – totiž že bezdětnost je trest od Boha.

Lukáš 1:26–38
Anděl Gabriel oznamuje Marii narození Ježíše
Ukažte studentům obrázek „Zvěstování
– anděl Gabriel se ukazuje Marii“
(Kniha obrázků z evangelia, č. 28; viz také
LDS.org) a vyzvěte je, aby si představili,
jaké by to asi bylo, kdyby se jim
nečekaně zjevil anděl. Shrňte Lukáše
1:26–27 tím, že vysvětlíte, že v šestém
měsíci Alžbětina těhotenství byl anděl
Gabriel poslán k Marii, mladé ženě
v Nazarétu.

Požádejte některého studenta, aby
přečetl Lukáše 1:28–33. Vyzvěte členy
třídy, aby text sledovali a vyhledali slova, která mohla Marii pomoci porozumět
důležitosti úkolu, který jí Bůh dal.

• Která slova mohla Marii pomoci porozumět důležitosti úkolu, který jí Bůh dal?

• Co znamená označení „Syn Nejvyššího“ (verš 32)? (Studenti mohou použít
různá slova, ale měli by rozpoznat tuto nauku: Ježíš Kristus je Syn Boha
Otce.)
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Vyzvěte studenty, aby si přečetli Lukáše 1:34 a vyhledali otázku, kterou Maria
položila. Požádejte je, aby se podělili o to, co zjistili. Vysvětlete, že Mariina slova „já
muže nepoznávám“ znamenají, že byla panna.

Požádejte některého studenta, aby přečetl Lukáše 1:35–37, a vyzvěte členy třídy,
aby zjistili, co anděl Marii odpověděl.

Vysvětlete, že mimo to, co je obsahem těchto záznamů v písmech, nevíme, jak
došlo k zázraku početí Ježíše Krista; je nám pouze řečeno, že se jednalo o zázrak
a že dítě, které se narodí, bude Syn Boží.

Vyhýbejte se spekulacím
Nespekulujte o posvátném tématu, jak byl Spasitel počat. Místo toho se zaměřte na učení
v písmech a mějte na paměti svědectví, které obsahují, že Kristovo narození byl zázrak a že Maria
„byla nazývána pannou předtím, než porodila, i potom“. (Ezra Taft Benson, „Joy in Christ“,
Ensign, Mar. 1986, 4; viz také 1. Nefi 11:13–20; Alma 7:10.)

• Jakou pravdu, která pomáhá vysvětlit tuto zázračnou událost, řekl anděl podle
toho, co je zaznamenáno v Lukášovi 1:37? (Studenti by měli rozpoznat tuto
pravdu: U Boha není nic nemožného. Mohli byste studentům navrhnout, aby
si v písmech tuto pravdu označili.)

• Co by podle vás mohly Maria či Alžběta říci, aby nás povzbudily, když máme
pocit, že něco, v co doufáme, je nemožné?

• Jaký zážitek posílil vaši víru, že u Boha není nic nemožné?

Vyzvěte studenty, aby si přečetli Lukáše 1:38 a zjistili, jak Maria andělovi
odpověděla.

• Jaký důkaz toho, že Maria věřila andělovým slovům, nalézáte v tomto verši?

• Jak se Mariino přijetí andělových slov lišilo od reakce Zachariáše na to, co mu
anděl sdělil v chrámu?

Vybídněte studenty, aby následovali příklad Marie a Alžběty a věřili, že nic, o co je
Pán v životě požádá, pro ně nebude s Jeho pomocí nemožné.
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Maria navštěvuje Alžbětu

Lukáš 1:39–56
Maria navštěvuje Alžbětu a obě ženy svědčí o Spasiteli
Pokud je to možné, ukažte studentům
obrázek Marie na návštěvě u těhotné
Alžběty. Zeptejte se studentů, zda
dokáží rozpoznat, kdo je na obrázku
a co se tam děje.

• Může se zdát, že Maria a Alžběta
byly obyčejné ženy, ale jak obě
naplňovaly důležité role, které měly
změnit svět?

Požádejte některého studenta, aby
přečetl Lukáše 1:41–45. Vyzvěte členy
třídy, aby text sledovali a vyhledali
svědectví, které Alžběta vydala Marii.

• Co Alžběta již o Marii věděla?

Požádejte některého studenta (nejlépe mladou ženu) o přečtení Lukáše 1:46–49.
Vyzvěte členy třídy, aby text sledovali a zjistili, jak Maria chválila Pána.

• Jakými slovy, zaznamenanými ve verši 49, Maria popsala to, co pro ni Pán
udělal? („Veliké věci.“)

Vyzvěte studenty, aby si znovu přečetli Lukáše 1:38, 45–46 a zjistili, jakým
jednáním Maria umožnila Pánu učinit pro ni „veliké věci“.

• Jakým jednáním umožnila Maria Pánu učinit pro ni „veliké věci“?

Upozorněte na to, že stejně jako měli své role v Božím plánu Zachariáš, Alžběta
a Maria, tak i my máme důležité role, které nám Pán určil.

• Co se na základě toho, co se dozvídáme z Mariina příkladu, stane v našem
životě, když se budeme věrně snažit naplňovat role, které pro nás Pán má?
(Pomozte studentům rozpoznat tuto zásadu: Pokud se budeme věrně snažit
naplňovat role, které pro nás Pán má, bude pro nás moci v životě vykonat
veliké věci.)

• Jaké role si Pán přeje, abyste v Jeho plánu naplnili?

• Co se může ve vašem životě stát, pokud budete na Pána reagovat stejně
jako Maria?

Lukáš 1:57–80
Narození Jana Křtitele
Shrňte Lukáše 1:57–80 tím, že vysvětlíte, že poté, co Alžběta porodila, Zachariáš
potvrdil, že dítě má dostat jméno Jan. Když toto učinil, okamžitě se mu vrátila
schopnost mluvit, a prorokoval o poslání Ježíše Krista a Jana.

Vydejte svědectví o tom, že pokud budeme věrně naplňovat své božsky dané role
tak jako Zachariáš, Alžběta a Maria, Pán pro nás a skrze nás bude moci vykonat
veliké věci. Povzbuďte studenty, aby naplňovali své vlastní role v Pánově plánu.
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LEKCE 44

Lukáš 2
Úvod
Jozef a Maria putovali do Betléma, kde se narodil Ježíš.
Pastýři uposlechli pokynu anděla, aby vyhledali novorozeného
Ježíše, a poté oznamovali zprávu o Ježíšově narození druhým.

Simeon požehnal Ježíšovi v chrámu a Anna vydala svědectví
o tom, že se narodil Vykupitel. Ježíš prospíval „moudrostí,
a věkem, a milostí, u Boha i u lidí“. (Lukáš 2:52.)

Náměty pro výuku
Lukáš 2:1–20
V Betlémě se narodil Ježíš
Zvažte možnost požádat členy třídy, aby v rámci duchovního zahájení zazpívali
píseň „Nádherně zní“ (Náboženské písně, č. 121) nebo jinou vánoční
náboženskou píseň.

Ukažte studentům obrázek „Jozef
a Maria putují do Betléma“. (Kniha
obrázků z evangelia [2009], č. 29; viz také
LDS.org.) Vyzvěte studenty, aby se
zamysleli nad tím, kolik toho vědí
o událostech doprovázejících
Spasitelovo narození.

Vyzvěte studenty, aby si
v rámci přípravy na studium

Lukáše 2:1–20 udělali následující test
typu pravda/nepravda. (Před začátkem
výuky si pro každého studenta připravte jednu kopii tohoto testu.)

Test typu pravda/nepravda (Lukáš 2:1–20)
____ 1. Maria a Jozef putovali do Betléma, aby zaplatili daně.

____ 2. Cesta, kterou Maria a Jozef museli z Nazarétu do Betléma ujít, byla dlouhá 44 kilometrů.

____ 3. Maria uložila malého Ježíše do jeslí, protože hostinec byl plný.

____ 4. Pastýři následovali hvězdu k jeslím, kde ležel Ježíš.

____ 5. Podle záznamů byli první lidé, kteří mimo Jozefa a Marie viděli Ježíše, pastýři.

____ 6. Anděl řekl pastýřům, aby nikomu neříkali, co viděli.

Vyzvěte studenty, aby při studiu Lukáše 2 vyhledali správné odpovědi na
otázky testu.

Požádejte některého studenta, aby přečetl Lukáše 2:1–5. Vyzvěte členy třídy, aby
text sledovali a zjistili, proč Jozef a Maria putovali do Betléma.
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• Proč Jozef a Maria putovali do Betléma? (Poukažte na to, že císař chtěl provést
evidenci neboli sčítání obyvatel. Bylo to kvůli odvodům daní.)

Vybídněte studenty, aby si nalistovali biblickou mapu č. 11 „Svatá země v době
novozákonní“, kterou naleznou v Průvodci k písmům v oddíle Biblické mapy
a fotografie. Vyzvěte je, aby na této mapě našli Nazarét a Betlém a s využitím
měřítka přibližně spočítali, jakou vzdálenost Jozef s Marií urazil. Poté, co studenti
odpovědí, vysvětlete, že ujít vzdálenost 137–145 kilometrů mezi Nazarétem
a Betlémem patrně trvalo nejméně 4 až 5 dní a Jozefovi s Marií vzhledem k Mariinu
stavu možná i déle.

Používejte pomůcky ke studiu písem
Církev připravila řadu pomůcek ke studiu písem a v některých jazycích jsou tyto pomůcky součástí
standardních děl. Mezi tyto pomůcky patří materiály, jako jsou například poznámky pod čarou,
rejstříky, obrázky a mapy. Představují jedny z nejužitečnějších materiálů, které mohou učitelé
a studenti při studiu písem používat. Povzbuďte studenty, aby při svém osobním studiu písem
používali dostupné pomůcky ke studiu.

Vyzvěte studenty, aby se zamysleli nad tím, jaké okolnosti by podle nich byly
vhodné pro narození Stvořitele a Spasitele světa.

Požádejte některého studenta, aby přečetl Lukáše 2:6–7. Vyzvěte členy třídy, aby
text sledovali a zaměřili se na to, za jakých okolností se Ježíš narodil.

• Za jakých okolností se Ježíš, navzdory svému jedinečnému postavení
Jednorozeného Syna Božího v těle, narodil?

Požádejte několik studentů, aby se střídali při čtení Lukáše 2:8–14. Vyzvěte členy
třídy, aby text sledovali a zaměřili se na to, jak bylo Spasitelovo narození oznámeno.
Požádejte studenty, aby se podělili o to, co zjistili. Ukažte jim obrázek „Anděl se
ukazuje pastýřům“. (Obrázky z evangelia, č. 31; viz také LDS.org.)

• Co podle verše 10 můžeme
pociťovat díky tomu, že se narodil
Spasitel? (Poté, co studenti
odpovědí, napište na tabuli tuto
pravdu: Díky tomu, že se na zemi
narodil Spasitel, můžeme
pociťovat velkou radost.)

Vyzvěte studenty, aby při dalším studiu
Lukáše 2 vyhledali příklady toho, jak
zjištění, že se narodil Spasitel, přineslo
radost druhým.

Požádejte některého studenta, aby
přečetl Lukáše 2:15–20. Vyzvěte členy
třídy, aby text sledovali a zjistili, jak
pastýři reagovali na andělovo poselství.
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• Ze kterých slov je patrné, jak pastýři reagovali na andělovo poselství? (Mohli
byste studentům navrhnout, aby si označili slova „poďme“ ve verši 15 a „přišli,
chvátajíce“ ve verši 16.)

• O čem získali pastýři svědectví na základě toho, že dbali tohoto poselství?

• Co pastýři udělali poté, co získali svědectví o Ježíši Kristu?

• Proč podle vás pastýři hovořili s druhými o tom, co zažili?

• Jaké zásadě ohledně toho, co se stane, když získáme své vlastní svědectví
o Ježíši Kristu, se z tohoto příběhu můžeme naučit? (Studenti by ve svých
odpovědích měli vlastními slovy vyjádřit zásadu podobnou této: Když získáme
své vlastní svědectví o Ježíši Kristu, toužíme se o toto svědectví podělit
s druhými.)

Vyzvěte studenty, aby se zamysleli nad tím, kdy pociťovali touhu podělit se o své
svědectví o Ježíši Kristu a Jeho evangeliu s druhými. Vybídněte je, aby přemítali
o tom, co tuto touhu podnítilo. Několik z nich požádejte, aby se s ostatními členy
třídy podělili o své zkušenosti.

Lukáš 2:21–39
Simeon a Anna prohlašují, že Ježíš je Spasitel světa
Shrňte Lukáše 2:21–24 tím, že vysvětlíte, že Maria a Jozef představili Ježíše po Jeho
narození v chrámu, jak jim ukládal židovský zákon. (Viz Exodus 13:2.) Dva lidé,
kteří tam toho dne byli, rozpoznali v děťátku Ježíši Mesiáše. Vyzvěte členy třídy
z řad mladých mužů, aby si v Lukášovi 2:25–32 přečetli zprávu o Simeonovi.
(Možná bude třeba vysvětlit, že slova „očekávající potěšení Izraelského“ ve verši 25
označují čekání na příchod Mesiáše.) Vybídněte mladé ženy, aby si v Lukášovi
2:36–38 přečetly zprávu o Anně. Vyzvěte studenty, aby při četbě zadaných veršů
vyhledali odpovědi na tyto otázky:

• Proč zjištění, že se narodil Spasitel, přineslo tomuto člověku radost?

• Jak dotyčný či dotyčná svědčili o Ježíši Kristu?
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Po uplynutí dostatečně dlouhé doby
požádejte některého mladého muže,
aby se postavil, shrnul zprávu, kterou si
přečetl, a podělil se o své odpovědi na
předešlé otázky. Ukažte studentům
obrázek „Simeon vyjadřuje úctu
malému Kristu“. (Obrázky z evangelia,
č. 32; viz také LDS.org.)

Shrňte Lukáše 2:33–35 tím, že
vysvětlíte, že Simeon také požehnal
Marii a Jozefovi.

Požádejte některou mladou ženu, aby
se postavila, shrnula zprávu, kterou si
přečetla, a podělila se o své odpovědi na
předešlé otázky.

Požádejte studenty, aby vysvětlili, jak
nám vědomí toho, že se narodil
Spasitel, může přinášet radost. Pak vybídněte ty, kterým to nebude nepříjemné, aby
se s ostatními členy třídy podělili o své svědectví o Ježíši Kristu.

Shrňte Lukáše 2:39 tím, že vysvětlíte, že po těchto událostech se Maria, Jozef a Ježíš
vrátili do Nazarétu.

Lukáš 2:40–52
Chlapec Ježíš učí v chrámu
Vyzvěte studenty, aby si do studijního deníku nebo zápisníku zapsali jednu oblast,
ve které by se rádi zlepšili. Několik z nich, kterým to nebude nepříjemné,
požádejte, aby se podělili o to, co napsali. (Připomeňte jim, aby nehovořili o ničem
příliš důvěrném nebo osobním.)

• Jak vám, mladým lidem, může pomoci, když budete vědět, jaký byl Ježíš, když
byl mladý?

Vysvětlete, že o Ježíšově mládí víme jen málo podrobností, ale ty, které jsou
zaznamenané, pro nás mohou být velkým požehnáním a mohou nás vést v naší
snaze se zlepšovat. Vyzvěte studenty, aby při studiu zbývající části Lukáše 2
vyhledali pravdy, které nám mohou pomoci poznat, na které oblasti se máme
zaměřit ve své snaze se zlepšovat.
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Ukažte studentům obrázek „Ježíš se
modlí se svou matkou“. (Obrázky
z evangelia, č. 33; viz také LDS.org.)
Některého z nich požádejte, aby přečetl
Lukáše 2:40. Vyzvěte členy třídy, aby
text sledovali a zjistili, jak Lukáš popsal
Ježíšovo dětství. Požádejte je, aby se
podělili o to, co našli.

Požádejte několik studentů, aby se
střídali při čtení Lukáše 2:41–47.
Vyzvěte členy třídy, aby text sledovali
a zjistili, co Ježíš udělal, když Mu
bylo 12 let.

• Proč Ježíš zůstal v chrámu? (Vyzvěte
studenty, aby si přečetli výňatek
z Překladu Josepha Smitha, Lukáš
2:46, který se nachází v Průvodci
k písmům, a aby zjistili, jak Překlad
Josepha Smitha objasňuje, co Ježíš dělal v chrámu, a jak toto vysvětlení lépe
odpovídá popisu události z Lukáše 2:47.)

Požádejte některého studenta, aby přečetl Lukáše 2:48–50. Ostatní vyzvěte, aby text
sledovali a zjistili, co Ježíš řekl Marii a Jozefovi, když Ho našli.

Místo toho, abyste některého studenta žádali o přečtení Lukáše 2:48–50,
byste mohli studentům pustit video „Young Jesus Teaches in the Temple“

[„Chlapec Ježíš učí v chrámu“] (2:30) ze série videí The Life of Jesus Christ Bible
Videos [Biblická videa o životě Ježíše Krista], které je dostupné na LDS.org.

• Co řekl Ježíš Marii a Jozefovi, když Ho našli?

• Co tato zpráva odhaluje o Ježíšově znalosti Jeho pravé identity a o Jeho povaze
v období mládí?

Požádejte některého studenta, aby přečetl Lukáše 2:51–52. Vyzvěte členy třídy, aby
text sledovali a zjistili, po jakých stránkách Ježíš prospíval.

• Co znamená „prospíva[t] moudrostí“? (Získávat moudrost.) Prospívat
„věkem“? (Rozvíjet se po fyzické stránce.) Prospívat „milostí u Boha“? (Rozvíjet
se po duchovní stránce.) Prospívat „milostí u …lidí“? (Rozvíjet se po
společenské stránce.)

• Jak byste na základě verše 52 vyjádřili zásadu, která nás může vést, když
budeme následovat příklad Ježíše Krista? (V odpovědích studentů by měla
zaznít zásada podobná této: Příklad Ježíše můžeme následovat tím, že
budeme získávat moudrost a rozvíjet se po stránce fyzické, duchovní
i společenské.)

• Proč je důležité, abychom se rozvíjeli po všech uvedených stránkách? (Abychom
se stali harmonickou osobností.)
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• Jak jste byli požehnáni, když jste se snažili následovat Ježíšův příklad
prostřednictvím rozvíjení sebe sama po těchto stránkách?

Na tabuli napište následující nadpisy a vyzvěte studenty, aby si je přepsali do
studijního deníku nebo zápisníku: Intelektuálně, fyzicky, duchovně a společensky.
Vyzvěte studenty, aby si pod každou z těchto kategorií zapsali jeden cíl pro svůj
osobní rozvoj. Povzbuďte je, aby podle těchto cílů jednali. Na závěr vydejte
svědectví o zásadách, které jste v dnešní lekci probírali.

(Správné odpovědi k testu: 1. Pravda; 2. Nepravda; 3. Pravda; 4. Nepravda; 5.
Pravda; 6. Nepravda.)

Procvičení mistrovství v písmu
Opakování pomáhá studentům zapamatovat si, kde se určité pasáže z mistrovství
v písmu nacházejí. Použijte kartičky pro mistrovství v písmu nebo nechte studenty,
ať si vytvoří své vlastní tak, že na jednu stranu prázdné kartičky nebo lístku papíru
napíší klíčová slova nebo význam a na druhou stranu odkaz na verš z písem.
Rozdělte studenty do dvojic. Požádejte je, aby se z textu na kartičkách navzájem
vyzkoušeli. Vyzvěte je, aby se pomocí těchto kartiček často zkoušeli sami i mezi
sebou navzájem. Vodítka na kartičkách byste mohli použít k tomu, abyste si se
členy třídy zahráli honbu za verši. (Viz „honba za verši“ v dodatku této příručky.)
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LEKCE 45

Lukáš 3–4
Úvod
Jan Křtitel kázal pokání a svědčil o příchodu Mesiáše. Ježíš
Kristus byl Janem pokřtěn a poté se 40 dnů postil v pustině.
Po příchodu do Galileje Ježíš v Nazarétu prohlásil, že je

Mesiáš. Obyvatelé Nazarétu Ho zavrhli a On odešel do
Kafarnaum, kde uzdravoval nemocné a vymítal ďábly.

Náměty pro výuku
Lukáš 3:1–22
Jan Křtitel prorokuje o Ježíši Kristu
Před začátkem hodiny požádejte některého studenta, aby si v 1. Královské 17:1–16
prostudoval příběh o Eliášovi a vdově ze Sarepty, a dalšího studenta, aby si ve
2. Královské 5:1–15 prostudoval příběh o Námanovi a Elizeovi. Řekněte jim, že
v průběhu hodiny budete chtít, aby tyto příběhy stručně shrnuli. Požádejte je, aby
zdůraznili, jakými skutky projevili Náman a vdova ze Sarepty svou víru, a aby
poukázali na to, že oba byli pohané (nebyli z domu Izraele).

Na začátku hodiny vyzvěte studenty, aby si na papír napsali něco o nějakém
zážitku, kdy se cítili odloučeni nebo izolováni od ostatních v důsledku toho, že žijí
podle znovuzřízeného evangelia Ježíše Krista (upozorněte je na to, aby na papír
nepsali své jméno). Poté, co jim poskytnete dostatek času, je požádejte, aby vám
papír odevzdali. Několik zážitků přečtěte celé třídě.

Vyzvěte studenty, aby při studiu Lukáše 3:1–22 vyhledali pravdu, která může
vysvětlit, proč se ti, kteří žijí podle evangelia, mohou občas cítit od ostatních
odloučeni.

Vysvětlete, že v době, kdy platil Mojžíšův zákon, sloužil vysoký kněz jako
předsedající úředník Aronova kněžství a jako politický vůdce izraelského národa.
V době Spasitelovy služby byl však úřad vysokého kněze již znehodnocen. Vysoké
kněze vybírali lidé, jako například Heródes či další římští úředníci, místo toho, aby
je vybíral Bůh. (Viz Bible Dictionary, „High priest“.)

Požádejte některého studenta, aby přečetl Lukáše 3:2–6. Vyzvěte členy třídy, aby
text sledovali a zjistili, ke komu Bůh místo vysokých kněží promlouval.

• Ke komu přišlo slovo Páně místo toho, aby přišlo k vysokým kněžím?
(„K Janovi synu Zachariášovu“, který byl rovněž znám jako Jan Křtitel.)

• Čemu Jan Křtitel učil?

Vysvětlete, že v Janově době někteří lidé věřili, že díky tomu, že jsou potomky
Abrahama, jsou lepší než ti, kteří nebyli izraelského původu, nebo že je Bůh miluje
více. Požádejte některého studenta, aby přečetl Lukáše 3:7–9, a vyzvěte členy třídy,
aby zjistili, co podle Jana Křtitele museli Židé dělat, aby potěšili Boha.

• Co podle Jana museli Židé dělat, aby potěšili Boha? (Vysvětlete, že „ovoce“
představuje důsledky rozhodnutí, která činíme.)
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• Co se podle verše 9 stane s těmi, kteří nenesou „ovoce dobrého“ neboli nežijí
spravedlivě?

Shrňte Lukáše 3:10–15 tím, že vysvětlíte, že Jan učil konkrétní skupiny Židů tomu,
jak mohou nést dobré ovoce. Janova služba byla působivá, a někteří lidé se
domnívali, že by mohl být Mesiášem.

Požádejte některého studenta, aby přečetl Lukáše 3:16–17, a vyzvěte členy třídy, aby
zjistili, co měl podle Janových slov Mesiáš udělat, až přijde.

• Co měl podle Janových slov Mesiáš při svém příchodu udělat?

Vysvětlete, že slova „křtíti bude Duchem svatým a ohněm“ (verš 16) označují
očišťující a posvěcující vliv plynoucí z přijetí Ducha Svatého.

Abyste studentům pomohli lépe porozumět verši 17, ukažte jim hrst zrn nebo
malých kamínků a piliny nebo kousky novin. Smíchejte zrna s pilinami a směs
umístěte na mělký podnos.

• Jak můžeme zrna oddělit od pilin?

Vysvětlete, že jakmile byla pšenice sklizena a vymlácena (když byla zrna oddělena
od zbytku rostliny), musela se vytříbit. Tříbení je starověká metoda používaná
k oddělování pšeničných zrn od plev a slupek. Tříbiči pomocí velké lopaty nebo
dřevěných vidlí (v písmech přeložených jako „věječka“) vymlácenou pšenici
vyhazovali do vzduchu. Vítr poté odvál nežádoucí lehké plevy a těžší pšeničná zrna
padala na podlahu mlatu.

Abyste tento proces předvedli, ukažte studentům vějíř (podle potřeby můžete
použít tvrdý papír, karton nebo složený papír). Požádejte některého studenta, aby
přišel dopředu, a řekněte mu, aby nad zrny a pilinami mával vějířem. Zatímco
student mává vějířem, pohazujte jemně směsí tak, aby pohyb vzduchu začal
odnášet piliny a zrna dopadala zpět na podnos. Vybídněte studenta, aby se posadil.

• Co představuje pšenice a plevy? (Pšenice představuje spravedlivé lidi a plevy
představují zlovolné.)

• Kdo podle veršů 16–17 odděluje spravedlivé od zlovolných? (Až studenti
odpovědí, napište na tabuli tuto pravdu: Ježíš Kristus odděluje spravedlivé
od zlovolných.)

• Přestože ke konečnému oddělení spravedlivých od zlovolných dojde až
v soudný den, jak může následování Ježíše Krista a žití podle Jeho evangelia
způsobit, že Jeho učedníci budou od druhých odděleni již nyní?

• Proč je zapotřebí, abychom pochopili, že snaha následovat Ježíše Krista a žít
podle Jeho evangelia může způsobit, že budeme odděleni od druhých nebo se
tak budeme cítit?

Shrňte Lukáše 3:18–22 tím, že vysvětlíte, že Ježíš přišel za Janem Křtitelem, aby se
od něj nechal pokřtít. Později dal Heródes vsadit Jana Křtitele do žaláře.
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Lukáš 3:23–38
Lukáš uvádí Ježíšovu rodovou linii
Shrňte Lukáše 3:23–38 tím, že vysvětlíte, že Lukáš zaznamenal Ježíšův rodokmen
a dosvědčil, že Jozef byl domnělým (ne skutečným) otcem Ježíše, který byl
Syn Boží.

Lukáš 4:1–13
Ježíš je v pustině pokoušen Satanem
Vysvětlete, že Lukáš 4:1–13 obsahuje zprávu o tom, jak se Ježíš 40 dnů postil
v pustině a zavrhl Satanova pokušení.

Lukáš 4:14–30
Ježíš oznamuje, že On je Mesiáš
Napište na tabuli slova zkroušené srdce, sužovaný, zajatý, chudý a slepý. Vyzvěte
studenty, aby přemítali o nějakém zážitku, kdy jedno nebo více z těchto slov
vystihovalo, jak se v té době cítili. Vybídněte je, aby při studiu Lukáše 4:14–30
zjistili, co jim od těchto pocitů může ulevit.

Shrňte Lukáše 4:14–17 tím, že vysvětlíte, že Ježíš po návratu z pustiny začal kázat
v galilejských synagogách. Brzy se vrátil do svého rodného města Nazarétu.
Zatímco tam byl, postavil se v synagoze a četl z knihy Izaiášovy.

Požádejte některého studenta, aby přečetl Lukáše 4:18–21, a vyzvěte členy třídy,
aby zjistili, čemu Izaiáš učil o božském poslání Mesiáše.

• O čem Ježíš svědčil lidem ve svém rodném městě Nazarétu? (Studenti mohou
použít různá slova, ale ujistěte se, že v jejich odpovědích zazní tato pravda: Ježíš
je Mesiáš, jenž byl poslán, aby uzdravil ty, kteří mají zkroušené srdce,
a osvobodil ty, kteří jsou duchovně zajati.)

• Jaké zážitky nebo zkušenosti vám ukázaly či ukazují, že Ježíš Kristus nás
uzdravuje a osvobozuje i v dnešní době?

Požádejte některého studenta, aby přečetl Lukáše 4:22, a vyzvěte členy třídy, aby
zjistili, jak obyvatelé Nazarétu reagovali na Ježíšovo smělé prohlášení, že On je
oním dlouho očekávaným Mesiášem.

• Jak lidé reagovali na Ježíšovo prohlášení?

• Proč podle vás, na základě verše 22, bylo pro obyvatele Nazarétu těžké uvěřit
tomu, že Ježíš je Mesiáš?

Shrňte Lukáše 4:23 tím, že vysvětlíte, že Ježíš věděl, že obyvatelé Nazarétu Ho
vyzvou, aby prokázal, že je Mesiáš tím, že vykoná tytéž zázraky jako v Kafarnaum.

Vyzvěte studenty, aby si zběžně prošli Lukáše 4:24–27 a vyhledali dva příběhy ze
Starého zákona, které Spasitel zmínil, když obyvatelům Nazarétu odpovídal.
Požádejte je, aby se podělili o to, co zjistili.

Požádejte dva studenty, které jste před hodinou vyzvali, aby si tyto příběhy
prostudovali, o přednesení svého shrnutí. Poté vysvětlete, že Ježíš učil obyvatele
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Nazarétu tomu, že ačkoli tam byli izraelští malomocní a izraelské vdovy, zázrak
zažili dva lidé, kteří nebyli Izraelité (byli pohané).

• Jak Náman a vdova ze Sarepty prokázali víru?

• Jak se víra vdovy ze Sarepty a Námana lišila od víry obyvatel Nazarétu?

Porovnávejte a nacházejte rozdíly
Pasáž z písem lze často jasněji pochopit na základě porovnání nebo kontrastu s něčím jiným.
Budete-li studentům pomáhat uvědomovat si podobnosti nebo rozdíly mezi různými naukami,
lidmi či událostmi, může jim to pomoci pochopit pravdy evangelia jasněji.

Poukažte na to, že Ježíš v Nazarétu vykonal jen málo zázraků, protože jeho
obyvatelům se všeobecně nedostávalo víry. (Viz Matouš 13:54–58; Marek 6:1–6.)

• Jaké zásadě ohledně víry se můžeme naučit z toho, když porovnáme obyvatele
Nazarétu s vdovou a Námanem? (Pomozte studentům rozpoznat zásadu
podobnou této: Když projevujeme víru v Ježíše Krista, můžeme být svědky
zázraků.)

Požádejte studenty, aby přišli k tabuli a vytvořili seznam toho, jak můžeme
projevovat víru v to, že Ježíš Kristus je náš Spasitel. Až studenti seznam dokončí,
zeptejte se jich:

• Jaká požehnání a jaké zázraky přicházejí až poté, co nejprve svými skutky
projevíme víru?

Požádejte některého studenta, aby přečetl Lukáše 4:28–30, a vyzvěte členy třídy,
aby zjistili, jak na Ježíše zareagovali lidé v synagoze. Požádejte je, aby se podělili
o to, co našli.

• Jak tento příběh ukazuje, jak Ježíš Kristus oddělí zlovolné od spravedlivých? (Viz
Lukáš 3:17.)

Lukáš 4:31–44
Ježíš vymítá ďábly a uzdravuje nemocné
Rozdělte studenty do dvojic. Vyzvěte je, aby si ve dvojicích přečetli Lukáše 4:31–44
a zjistili, jaká požehnání obdrželi obyvatelé Kafarnaum ve srovnání s požehnáními,
která obdrželi obyvatelé Nazarétu. Až dočtou, vyzvěte je, aby ve dvojicích
diskutovali o odpovědích na následující otázky (mohli byste je napsat na tabuli):

• V čem se lišil způsob, jak na Ježíše zareagovali lidé v Kafarnaum a ti v Nazarétu?

• Jaká požehnání obdrželi lidé v Kafarnaum ve srovnání s požehnáními, která
obdrželi lidé v Nazarétu?

• Jak tyto příběhy dokládají zásadu, že když projevujeme víru v Ježíše Krista,
můžeme být svědky zázraků?

Požádejte několik studentů, aby se s ostatními členy třídy podělili o své odpovědi
na poslední dvě otázky.
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Na závěr lekce se podělte o své svědectví o Ježíši Kristu a o požehnáních, která
získáváte, když v Něho projevujete víru. Vyzvěte studenty, aby si do studijního
deníku nebo zápisníku napsali několik příkladů, jak mohou projevovat víru v Ježíše
Krista. Vybídněte je, aby si dali za cíl dělat to, co si napsali.
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LEKCE PRO DOMÁCÍ STUDIUM

Marek 10 – Lukáš 4
(9. blok)

Přípravné materiály pro učitele domácího studia
Shrnutí denních lekcí domácího studia
Následující shrnutí událostí, nauk a zásad, s nimiž se studenti seznámili při studiu Marka 10 – Lukáše 4 (9. blok), nemá
být součástí vaší lekce. Lekce, kterou učíte, se soustřeďuje pouze na některé z těchto nauk a zásad. Při zvažování
potřeb svých studentů se řiďte nabádáním Svatého Ducha.

1. den (Marek 10–16)
Když studenti studovali Spasitelovu výzvu malým dětem, aby přišly k Němu, naučili se tomu, že když přijmeme
evangelium jako malé děti, budeme připraveni vstoupit do Božího království. Když četli o tom, k čemu Ježíš Kristus
nabádal bohatého mladého knížete, dozvěděli se, že díky tomu, že nás Pán miluje, pomůže nám poznat, čeho se nám
v úsilí následovat Ho nedostává, a že pokud Pána požádáme, řekne nám, co musíme dělat, abychom zdědili věčný
život. Příběhy o vdově, která dala dva šarty, a o tom, jak Maria pomazala Spasitele, pomohly studentům naučit se, že
jsme-li ochotni dát Pánu vše, co máme, pak naši oběť přijme, i když se zdá být v porovnání s oběťmi druhých malá, a že
Spasitel je potěšen, když Mu dáváme ze sebe to nejlepší.

2. den (Lukáš 1)
V této lekci se studenti učili o slibu anděla Gabriela, že Zachariáš a Alžběta budou mít syna. Dozvěděli se také to, že
Gabriel Marii řekl, že ona se stane matkou Syna Božího. Z těchto veršů se studenti dozvěděli tyto pravdy: Slova Páně
pronesená skrze Jeho služebníky se ve svém čase naplní. Ježíš Kristus je Syn Boha Otce. U Boha není nic nemožné.
Pokud se budeme věrně snažit naplňovat role, které pro nás Pán má, bude pro nás moci v životě vykonat veliké věci.

3. den (Lukáš 2)
Když studenti studovali narození Ježíše Krista, dozvěděli se, že díky tomu, že se na zemi narodil Spasitel, můžeme
pociťovat velkou radost. Také se naučili tomu, že když budeme dbát božských pokynů, budeme moci získat své vlastní
svědectví o Ježíši Kristu, a když získáme své vlastní svědectví o Ježíši Kristu, budeme si přát podělit se o toto svědectví
s druhými. Když studenti studovali Ježíšovo mládí, dozvěděli se, že příklad Ježíše můžeme následovat tím, že budeme
získávat moudrost a rozvíjet se po stránce fyzické, duchovní i společenské.

4. den (Lukáš 3–4)
V této lekci se studenti učili o Janu Křtiteli a o křtu Ježíše Krista. Naučili se také tomu, že Ježíš v Nazarétu prohlásil, že je
Mesiáš. Z těchto příběhů se studenti dozvěděli tyto pravdy: Ježíš Kristus odděluje spravedlivé od zlovolných. Ježíš je
Mesiáš, jenž byl poslán, aby uzdravil ty, kteří mají zkroušené srdce, a osvobodil ty, kteří jsou duchovně zajati. Když
projevujeme víru v Ježíše Krista, můžeme být svědky zázraků.

Úvod
Tato lekce může studentům pomoci porozumět části toho, co Ježíš Kristus vytrpěl
v rámci Usmíření. Studenti také pochopí, jaké jsou důvody toho, proč za nás
Spasitel trpěl.
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Náměty pro výuku
Marek 14:10–16:20
Ježíš zahajuje Usmíření tím, že trpí v Getsemanech za naše hříchy; je zrazen Jidášem
Iškariotským a předveden před židovské vůdce
Vyzvěte studenty, aby přemítali o těchto otázkách:

• Měli jste někdy pocit, že vám nikdo nerozumí nebo že nerozumí tomu, čím
procházíte?

• Měli jste někdy pocit, že vám nemohou být odpuštěny vaše dřívější hříchy?

Vyzvěte studenty, aby se při studiu Marka 14 zaměřili na pravdy, které mohou
pomoci někomu, kdo se takto cítí.

Požádejte některého studenta, aby přečetl Marka 14:32–34. Vyzvěte členy třídy, aby
text sledovali a zjistili, jak se Spasitel v zahradě getsemanské cítil.

• Jak se Spasitel v zahradě getsemanské cítil?

Poté, co studenti odpovědí, napište na tabuli tato slova: lekati se, velmi teskliv,
smutnáť jest duše.

Vysvětlete, že tato slova popisují utrpení, které Ježíš Kristus v rámci svého
Usmíření prožil.

• Čemu nás tato slova učí o Usmíření Ježíše Krista? (Až studenti odpovědí,
napište na tabuli tuto pravdu: Ježíš Kristus, v rámci svého Usmíření, trpěl
a truchlil v zahradě getsemanské.)

Abyste studentům pomohli porozumět této nauce, některého z nich požádejte, aby
přečetl tato slova staršího Neala A. Maxwella z Kvora Dvanácti apoštolů:

„V Getsemanech se trpící Ježíš začal ‚lekati‘ (Marek 14:33) neboli, v řečtině, začal
být ‚ohromený‘ a ‚udivený‘.

Představte si Jehovu, Stvořitele tohoto a dalších světů, jak je ‚udivený‘! … Nikdy
předtím tento pronikavý a náročný proces usmíření osobně nepoznal. Když
agonie dosáhla svého vrcholu, bylo to mnohem, mnohem horší, než si dokázal On
sám se svým jedinečným intelektem kdy představit! Není divu, že se zjevil anděl,

aby Ho posiloval! (Viz Lukáš 22:43.)

Celková tíha všech hříchů smrtelnosti – minulých, současných i těch budoucích – dolehla na
dokonalou, bezhříšnou a citlivou duši! Součástí strašlivé aritmetiky Usmíření byly do jisté míry
také všechny naše slabosti a nemoci. (Viz Alma 7:11–12; Izaiáš 53:3–5; Matouš 8:17.) …

Doufal snad v největší strasti ve skopce v trní, který by Ho zachránil? To nevím. Jeho utrpení –
dalo by se říci nesmírnost vynásobená nekonečností – vyvolalo pozdější zvolání z hloubi Jeho
duše na kříži, neboť to bylo zvolání opuštěnosti. (Viz Matouš 27:46.) …

Úžasné a nádherné Usmíření bylo ústředním skutkem celé lidské historie. Bylo tím, od čeho se
odvíjelo vše, co je nakonec důležité. Odvíjelo se to však od Ježíšovy duchovní poddajnosti!“
(„Willing to Submit“, Ensign, May 1985, 72–73.)
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Požádejte několik studentů, aby se střídali při čtení Marka 14:35–42. Vyzvěte členy
třídy, aby text sledovali a zaměřili se na to, co Spasitel kvůli nesmírnému
utrpení udělal.

• Co Spasitel kvůli nesmírnému utrpení udělal? (Pomozte studentům porozumět
tomu, že Ježíšovo utrpení bylo tak bolestivé, že žádal, pokud by to bylo možné,
aby jím nemusel projít.)

Napište na tabuli tato slova: Ježíš Kristus trpěl …, aby …

Vysvětlete, že i další pasáže z písem nám mohou pomoci porozumět utrpení Ježíše
Krista a tomu, proč byl ochoten za nás trpět.

Napište na tabuli tyto odkazy na verše z písem: Izaiáš 53:3–5 a Alma 7:11–13.
Rozdělte studenty do dvojic a vyzvěte je, aby si uvedené verše společně přečetli
a zjistili, co Spasitel vytrpěl a proč. Vyzvěte je, aby si do studijního deníku nebo
zápisníku napsali, jak by za pomoci toho, co se dozvěděli z Izaiáše 53:3–5 a Almy
7:11–13, doplnili větu na tabuli.

Poté, co studentům poskytnete dostatek času, několik z nich požádejte, aby se
podělili o to, jak větu doplnili. Jejich odpovědi by měly znít nějak takto: Ježíš Kristus
vytrpěl naše bolesti, strasti, pokušení, nemoci, slabosti a soužení, aby věděl, jak
nám může pomoci. Ježíš Kristus trpěl za naše hříchy, aby mohl vymazat naše
přestupky. Připomeňte studentům, že Spasitelovo utrpení za hříchy lidstva
započalo v Getsemanech a pokračovalo a vyvrcholilo Jeho Ukřižováním na kříži.

Abyste studentům pomohli pocítit důležitost pravdy, že Ježíš Kristus, v rámci
svého Usmíření, trpěl a truchlil v zahradě getsemanské, zvažte možnost

pustit video „Special Witness – Elder Holland“ [„Zvláštní svědek – starší Holland“]
(2:38), v němž starší Jeffrey R. Holland z Kvora Dvanácti apoštolů svědčí
o Spasitelově utrpení v Getsemanech. Toto video je k dispozici na stránkách
LDS.org.

• Jak vám znalost toho, co Spasitel vytrpěl a proč, může pomoci, až budete čelit
zkouškám, bolestem a strastem? (Viz NaS 45:3–5.)

• Kdy jste ve chvílích bolesti, nemoci či utrpení pociťovali, že vám
Spasitel pomáhá?

• Jaké pocity jste měli, když jste učinili pokání a pocítili jste, že vaše hříchy byly
vymazány skrze Usmíření Ježíše Krista?

Shrňte Marka 14:43–16:20 tím, že vysvětlíte, že Ježíš byl odveden
k nespravedlivému soudu před sanhedrin (židovské vůdce) a odsouzen k smrti.
Spasitel se poté, co zemřel na kříži a byl vzkříšen, zjevil svým apoštolům, vyslal je
kázat a slíbil jim, že ty, kteří věří, budou provázet znamení. (Poznámka: Smrtí,
pohřbením a Vzkříšením Ježíše Krista se studenti podrobněji zabývali již dříve, když
studovali Matouše 27–28.)

Požádejte některého studenta, aby přečetl Marka 16:15. Členy třídy vyzvěte, aby
text sledovali a zjistili, jaké pověření dal Pán svým učedníkům.

• Jak můžete pomoci plnit pověření, aby evangelium bylo dnes i v budoucnu
kázáno „po všem světě“?

Na závěr byste mohli vydat svědectví o pravdách, které jste dnes probírali.
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Příští blok (Lukáš 5:1–10:37)
Vyzvěte studenty, aby se zamysleli nad tím, zda někdy přemýšleli o tom, zda jim
mohou být odpuštěny jejich hříchy. Vysvětlete jim, že příští týden se při studiu
Lukáše 5:1–10:37 budou učit o tom, že Spasitel je ochoten odpustit jim jejich hříchy,
a o tom, co mohou dělat pro to, aby odpuštění získali.
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LEKCE 46

Lukáš 5
Úvod
Petr, Jakub a Jan poté, co s pomocí Spasitele chytili velké
množství ryb, všeho zanechali, aby Ho mohli následovat
a stát se rybáři lidí. Ježíš uzdravil malomocného

a ochrnutého. Povolal Matouše jako svého učedníka a učil
tomu, že přišel volat hříšné k pokání. Také učil podobenství
o novém vínu ve starých nádobách.

Náměty pro výuku
Lukáš 5:1–11
Pán povolává Petra, Jakuba a Jana, aby se stali rybáři lidí
Na tabuli napište tuto otázku: Kdy jste byli požádáni, abyste něco udělali, aniž byste
přesně věděli, proč to máte udělat? Vyzvěte studenty, aby se nad touto otázkou
zamysleli, a několik z nich požádejte, aby se o své zážitky a zkušenosti podělili.

• Proč může být obtížné plnit pokyny, když nerozumíme tomu, proč je
máme plnit?

• Jakých přikázání a rad církevních vedoucích může být pro některé mladé lidi
těžké uposlechnout, když nerozumějí plně tomu, proč to mají dělat? (Odpovědi
studentů byste mohli psát na tabuli.)

Vyzvěte studenty, aby v Lukášovi 5:1–11 vyhledali zásadu, která jim může pomoci,
když neporozumějí tomu, proč jsou žádáni, aby se řídili radami nebo
přikázáními Páně.

Požádejte několik studentů, aby se střídali při čtení Lukáše 5:1–5. Vyzvěte členy
třídy, aby text sledovali a zjistili, k čemu Spasitel po skončení kázání vyzval Šimona
(Petra), aby udělal. Požádejte studenty, aby se podělili o to, co našli.

• Co řekl Šimon Spasiteli o jejich předchozích pokusech s chytáním ryb?

• Co si mohl Šimon na základě vlastní zkušenosti s rybařením pomyslet, když mu
Spasitel řekl, aby znovu rozestřel sítě?

• Která Šimonova slova ukazují, že Pánu důvěřoval?

Požádejte některého studenta, aby přečetl Lukáše 5:6–9, a vyzvěte členy třídy, aby
zjistili, co se stalo, když Šimon udělal to, k čemu ho Pán vyzval.

• Co se stalo, když Šimon udělal to, k čemu ho Pán vyzval?

• Jaké zásadě se můžeme naučit ze Šimonovy ochoty udělat to, k čemu ho Pán
vyzval, i když Šimon nerozuměl tomu, proč to má udělat? (Studenti mohou
použít různá slova, ale ujistěte se, že v jejich odpovědích zazní tato zásada:
Pokud uděláme, o co nás Pán žádá, i když nerozumíme tomu, proč to
máme udělat, může nám dát větší požehnání, než jaká jsme mohli
očekávat. Pomocí slov studentů napište tuto zásadu na tabuli.)
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Pomáhejte studentům rozpoznat naznačené zásady
Mnohé zásady nejsou v písmech formulovány přímo, ale jsou naznačeny. Naznačené zásady lze
často objevit tím, že se zeptáme: „Jaké z tohoto příběhu plyne ponaučení nebo jaký je jeho hlavní
smysl?“ Pomozte studentům podrobně rozebrat jednání, postoje a chování jednotlivců či skupin
lidí v daném záznamu z písem a požehnání či důsledky, které z toho vyplynuly. Díky studiu
příběhů z písem tímto způsobem mohou být naznačené zásady evangelia rozpoznatelnější.

• Jak od nás žití podle této zásady vyžaduje, abychom důvěřovali Ježíši Kristu?

Abyste studentům pomohli porozumět této zásadě, požádejte některého z nich, aby
přečetl následující slova staršího Richarda G. Scotta z Kvora Dvanácti apoštolů.
Zvažte možnost tento citát studentům vytisknout:

„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
poslouchat, 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

na osobní pocity a zkušenosti.“ („Trust in the Lord“, Ensign, Nov. 1995, 17.)

• Jak si můžeme osvojit takovouto důvěru ve Spasitele?

• Kdy jste vy nebo vaše rodina obdrželi větší požehnání, než jste očekávali, díky
tomu, že jste se řídili Pánovými pokyny, i když jste nerozuměli plně tomu, proč
to máte dělat? (V odpovědích by mohly zaznít zkušenosti, které studentům
nakonec pomohly porozumět tomu, proč jim Pán tyto pokyny dal.)

Vyzvěte studenty, aby si na papír, který si budou moci vzít domů, napsali rady nebo
přikázání od Pána, kterými by se mohli řídit o něco věrněji, přestože nerozumějí
plně tomu, proč se jimi mají řídit. (Pokud to čas dovolí, mohli byste studenty vyzvat,
aby si několik námětů vyhledali v brožurce Pro posílení mládeže [2012].)

Shrňte Lukáše 5:10–11 tím, že vysvětlíte, že Petr, Jakub a Jan opustili své rybářské
lodě a sítě, aby následovali Ježíše.

Lukáš 5:12–26
Ježíš uzdravuje malomocného a ochrnutého
Ukažte studentům tyto předměty (nebo je nakreslete na tabuli): injekční stříkačku,
obvaz, mýdlo a ledový obklad.

• Jak mohou tyto předměty lidem pomoci uzdravit se z nemoci nebo
zahojit ránu?

• Z čeho kromě nemoci a tělesného zranění by někdo mohl potřebovat být
uzdraven? (Odpovědi studentů pište na tabuli. Možné odpovědi: hřích,
závislost, zoufalství či zatrpklost.)
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Vyzvěte studenty, aby se při studiu Lukáše 5:12–25 zaměřili na zásady, které nás
učí, co můžeme udělat pro to, abychom sobě i druhým pomohli potřebné
uzdravení získat.

Na tabuli nakreslete následující tabulku a vyzvěte studenty, aby si ji překreslili do
studijního deníku nebo zápisníku:

Podobnosti Odlišnosti

Napište na tabuli tyto odkazy na verše z písem: Lukáš 5:12–15 a Lukáš 5:17–25.
Vysvětlete, že tyto verše vyprávějí, jak Spasitel uzdravil dva muže. Jeden z nich byl
malomocný a druhý byl šlakem poražený, což znamená, že byl ochrnutý. Rozdělte
studenty do dvojic. Vyzvěte je, aby si ve dvojicích přečetli oba příběhy a diskutovali
o těchto otázkách:

• V čem jsou si tato uzdravení podobná? V čem se liší?

• Jakou úlohu hrála v obou příbězích víra?

Vyzvěte studenty, aby si to, co zjistí, poznamenali do tabulky. Po uplynutí
přiměřené doby je požádejte, aby se podělili o to, co zjistili. Zvažte možnost vyzvat
studenty, aby si ve verši 20 označili slova „viděv víru jejich“. Ujistěte se, že studenti
rozumějí tomu, že víra těch, kteří ke Spasiteli přinesli ochrnutého muže, přispěla
k jeho uzdravení.

• Jakým zásadám se z těchto příběhů můžeme naučit ohledně toho, jak můžeme
být uzdraveni a jak můžeme s uzdravením pomoci druhým? (Studenti mohou
použít různá slova, ale ujistěte se, že v jejich odpovědích zazní tyto zásady:
Když uplatníme víru a přijdeme ke Spasiteli, může nás uzdravit. Můžeme
pomoci druhým přijít ke Spasiteli, aby i oni mohli být uzdraveni. Napište
tyto zásady na tabuli.)

• Jak můžeme od Spasitele obdržet uzdravení? (Pomozte studentům porozumět
tomu, že Spasitel nás může zbavit slabostí nebo nám může dodat odvahu, víru,
útěchu a pokoj, jež potřebujeme k tomu, abychom tyto slabosti dokázali snášet
nebo je překonali.)

Vyzvěte studenty, aby se zamysleli nad slabostmi uvedenými na tabuli, ze kterých
by lidé mohli potřebovat uzdravit.

• Co byste mohli udělat pro to, abyste pomohli přivést lidi ke Spasiteli, aby
obdrželi Jeho uzdravující moc?

• Kdy jste vy nebo někdo, koho znáte, byli uzdraveni skrze uplatňování víry ve
Spasitele? (Připomeňte studentům, že se nemají dělit o zážitky, které jsou příliš
důvěrné nebo osobní.)
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• Kdy jste byli svědky toho, jak někdo přivedl druhé k Pánu, aby obdrželi
Spasitelovu uzdravující moc?

Vyzvěte studenty, aby se zamysleli nad tím, co mohou dělat, aby ve větší míře
uplatňovali víru v to, že je Ježíš Kristus může uzdravit, odpustit jim nebo je utěšit,
nebo co mohou dělat pro to, aby ke Spasiteli přivedli přítele nebo někoho jiného.
Povzbuďte je, aby jednali na základě nabádání, která možná obdrží.

Lukáš 5:27–35
Zákoníci a farizeové se ptají, proč Ježíš jí s publikány a hříšníky
Požádejte některého studenta, aby přečetl Lukáše 5:27–28, a členy třídy vybídněte,
aby zjistili, k čemu Spasitel vyzval Lévího. Požádejte je, aby se podělili o to, co našli.

• Co vás zaujalo na tom, jak Léví zareagoval na Spasitelovu výzvu?

Připomeňte studentům, že Léví se také nazýval Matouš. (Viz Matouš 9:9.) Byl
publikánem, což znamená, že pro římskou vládu vybíral od ostatních Židů daně.
Židé publikány obvykle nenáviděli a považovali je za vyvržence, hříšníky, a dokonce
i zrádce izraelského národa. Shrňte Lukáše 5:29–35 tím, že vysvětlíte, že zatímco
Ježíš jedl s Lévím a s dalšími lidmi, zákoníci a farizeové Ho odsoudili za to, že jí
s hříšníky. Ježíš učil, že přišel proto, aby volal hříšné k pokání.

Lukáš 5:36–39
Ježíš vypráví podobenství o novém vínu ve starých nádobách
Vysvětlete, že Spasitel použil podobenství, aby zákoníky a farizee něčemu naučil.
Požádejte několik studentů, aby se střídali při čtení Lukáše 5:36–39. Vyzvěte členy
třídy, aby text sledovali a vyhledali předměty, které Spasitel v tomto
podobenství použil.

• Jaké předměty použil Spasitel v tomto podobenství, aby učil?

Ukažte studentům kus nové látky a kus staré, děravé. Vysvětlete jim, že nové
roucho ve verši 36 označuje látku, která se ještě nesrazila. Na staré roucho
nemůžeme dát záplatu z nové látky, protože až se nová látka srazí, díra bude ještě
větší než předtím. Podobně evangelium Ježíše Krista není jen záplatou na stará
přesvědčení a na staré zvyky, ale úplným znovuzřízením pravdy.

Vysvětlete studentům, že nádoby označují kožené vaky nebo vinné měchy,
a bude-li to možné, ukažte jim kus nové a kus staré kůže.

• Jaký je rozdíl mezi novou a starou kůží? (Nová kůže je měkká a pružná; stará
kůže je tvrdá a křehká.)

Vysvětlete studentům, že když nové víno v kožených vacích kvasí, tvoří se uvnitř
plyny, které kůži roztahují. Kdybychom ve vinném měchu, který už byl takto
roztažen, znovu zkoušeli kvasit nové víno, riskovali bychom, že praskne.

Nové víno v tomto podobenství představuje Spasitelovo učení a plnost věčného
evangelia, zatímco staré víno představuje zvyky, tradice a přesvědčení farizeů podle
Mojžíšova zákona.

• V jakém smyslu mohly „staré nádoby“ představovat zákoníky a farizee? (Stejně
jako staré nádoby jsou příliš nepoddajné na to, aby udržely nové víno, zákoníci
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a farizeové byli zatvrzelí a nebyli ochotní se změnit a přijmout Spasitele
a Jeho učení.)

• Koho mohly představovat „nové nádoby“? (Ty, kteří byli pokorní a ochotní
změnit se a přijmout Spasitele a Jeho učení.)

• Čemu se můžeme z tohoto podobenství naučit o tom, co musíme dělat,
abychom mohli přijmout Spasitele a Jeho evangelium? (V odpovědích studentů
by měla zaznít zásada podobná této: Abychom mohli přijmout Spasitele
a Jeho evangelium, musíme být pokorní a ochotní se změnit. Vyzvěte
studenty, aby zvážili možnost zapsat si tuto zásadu na okraj stránky v písmech
vedle Lukáše 5:36–39.)

Abyste studentům pomohli této zásadě porozumět, vyzvěte je, aby si znovu prošli
Lukáše 5 a vyhledali příklady těch, kteří byli ve svém postoji vůči Spasiteli a Jeho
učení zatvrzelí a neústupní, a příklady těch, kteří byli pokorní a ochotní změnit se
a růst skrze následování Spasitele. Požádejte několik z nich, aby řekli, co našli.

Na závěr lekce vydejte svědectví o zásadách vyučovaných v Lukášovi 5.

LEKCE 46

274



LEKCE 47

Lukáš 6:1–7:18
Úvod
Ježíš učil, že je důležité činit dobro druhým, a to i o sabatu.
Poté, co strávil noc v modlitbě, povolal dvanáct apoštolů

a pak je a zástup lidí učil. Také uzdravil setníkova služebníka
a vzkřísil vdovina syna z mrtvých.

Náměty pro výuku
Lukáš 6
Ježíš uzdravuje o sabatu, vybírá dvanáct apoštolů a učí zástup lidí
(Poznámka: Mnohé z toho, co je obsaženo v Lukášovi 6, bylo probráno v lekcích
k Matoušovi 5–7; 10:1–4; a k Markovi 3:1–6. Tato část lekce se zaměřuje na Lukáše
6:31–38.)

Vyzvěte studenty, aby si představili, že na nedělním církevním shromáždění slyší
oznámení o projektu služby pro rodinu, která bydlí poblíž. Po oznámení náhodou
zaslechnou čtyři odlišné reakce. Požádejte čtyři studenty, aby tyto hypotetické
reakce přečetli:

1. „Tato rodina toho poslední dobou hodně zkusila. Rád jim pomohu jakkoli
budu moci.“

2. „Doufám, že tam potom budou mít občerstvení, protože jestli ne, tak nejdu.“

3. „Moc se mi tam jít nechce, ale příští týden budu potřebovat pomoc se svým
projektem, tak bych teď asi měl pomoci.“

4. „Pokud půjde můj přítel, půjdu také.“

• Co tyto příklady naznačují o tom, z jakých důvodů lidé občas slouží?

Vyzvěte studenty, aby se zamysleli nad tím, jaké již měli příležitosti ke službě a jaké
měli ohledně této služby pocity. Vyzvěte je, aby při studiu Lukáše 6–7 vyhledali
zásady, které jim mohou pomoci sloužit druhým smysluplněji.

Shrňte Lukáše 6 tím, že vysvětlíte, že zatímco byl Ježíš na počátku své služby
v Galileji, uzdravil o sabatu muže s odumřelou rukou, strávil noc v modlitbě
a povolal dvanáct apoštolů. Ježíš poté začal apoštoly a „množství veliké lidu“
(verš 17) učit tomu, jak mohou obdržet nebeskou odměnu.

Vyzvěte studenty, aby si přečetli Lukáše 6:19 a zjistili, co Ježíš pro tyto lidi vykonal,
než je začal učit. Požádejte je, aby se podělili o to, co zjistili.

Požádejte několik studentů, aby se střídali při čtení Lukáše 6:31–35. Vyzvěte členy
třídy, aby text sledovali a vyhledali pokyny, které Ježíš dal svým učedníkům.

• Jaké pokyny dal Ježíš svým učedníkům?

• Co máme podle verše 35 očekávat za to, že činíme druhým dobro? (Mohli byste
studenty vyzvat, aby si označili slova „nic se … nenadějíce“.)

• V jaké časné odměny mohou lidé doufat, když někomu poskytnou službu?
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• Když budeme pro druhé činit dobro, aniž bychom za to cokoli očekávali, co se
podle Pánova zaslíbení stane? (V odpovědích studentů by měla zaznít zásada
podobná této: Když budeme pro druhé činit dobro, aniž bychom za to
cokoli očekávali, naše odměna bude veliká a budeme dětmi Nejvyššího.)

Vysvětlete, že ačkoli jsme všichni děti Boží, ti, kteří pro druhé činí dobro, naplňují
své božské možnosti tím, že se stávají takovými, jako je Nebeský Otec.

• Proč je tento slib tou nejlepší odměnou za to, že ke druhým chováme lásku
a činíme pro ně dobro?

Požádejte některého studenta, aby přečetl Lukáše 6:36–38. Vyzvěte členy třídy, aby
text sledovali a zjistili, jak nám Ježíš svým příkladem ukázal, jak můžeme pro druhé
činit dobro.

• Jak nám podle veršů 36–37 Ježíš svým příkladem ukázal, jak můžeme pro druhé
činit dobro? (Mohli byste vysvětlit, že ti, kteří takto činí dobro, obdrží Boží
milost a odpuštění.)

Abyste studentům pomohli porozumět verši 38, přineste do třídy kbelík, koš nebo
krabici a několik dalších předmětů, jako například oblečení, potraviny či lahve
s vodou. Vezměte více předmětů, než kolik se jich vejde do nádoby, kterou jste
přinesli. Požádejte některého studenta, aby přišel dopředu a pokusil se do nádoby
umístit co nejvíce předmětů. Až skončí, zeptejte se ho:

• Jak slova „míru dobrou, natlačenou, a natřesenou, a osutou [překypující]“
(verš 38) vystihují tvoji snahu o naplnění nádoby? (Studentovi poděkujte
a požádejte ho, aby se posadil.)

• Jak tato slova vystihují to, jak nás Nebeský Otec odměňuje, když dáváme
druhým? (Studenti mohou použít různá slova, ale v jejich odpovědích by měla
zaznít tato pravda: Když štědře dáváme druhým, Nebeský Otec nám
požehná ještě štědřeji.)

• Jak můžeme druhým dávat štědře?

Vyzvěte studenty, aby si vzpomněli na situace, kdy oni nebo někdo, koho znají, dali
štědře druhým. Ukažte jim následující otázky (nebo jim je vytiskněte) a vybídněte
je, aby na ně odpověděli ve studijním deníku nebo zápisníku (nebo na papíře
s vytištěnými otázkami):

• Jak vám nebo někomu, koho znáte, Pán požehnal za to, že jste dali štědře?

• Co uděláte pro to, abyste druhým dávali štědřeji?

Po uplynutí přiměřené doby zvažte možnost požádat studenty, kteří jsou ochotní
podělit se o to, co si napsali, aby tak učinili. Povzbuďte je, aby se při snaze být
k druhým štědřejší modlili k Pánu o pomoc.

Lukáš 7:1–10
Ježíš uzdravuje setníkova služebníka
Vysvětlete, že Ježíš poté, co učil zástup, vstoupil do města zvaného Kafarnaum.
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Požádejte několik studentů, aby se střídali při čtení Lukáše 7:2–5. Vyzvěte členy
třídy, aby text sledovali a zjistili, kdo poté, co se doslechl, že Ježíš vstoupil do města,
vyhledal Jeho pomoc.

• Kdo vyhledal Ježíšovu pomoc?

Vysvětlete, že setník byl důstojník římské armády, který velel skupině 50 až
100 mužů.

• Co onoho setníka trápilo?

Poukažte na to, že Židé obvykle neměli setníky rádi, protože představovali
politickou a vojenskou moc, kterou Římané nad Židy a jejich zemí měli. (Viz New
Testament Student Manual [Church Educational System manual, 2014], 153.)

• Jaký byl tento setník člověk?

Požádejte některého studenta, aby přečetl Lukáše 7:6–8. Vyzvěte členy třídy, aby
text sledovali a zjistili, jak tento setník projevil velkou víru v Ježíše Krista.

• Jak tento setník projevil velkou víru v Ježíše Krista?

Požádejte některého studenta, aby přečetl Lukáše 7:9–10. Vyzvěte členy třídy, aby
text sledovali a zjistili, jak byla víra tohoto setníka odměněna. Požádejte studenty,
aby se podělili o to, co zjistili.

• Jakým zásadám se můžeme z tohoto příběhu naučit? (Studenti mohou
rozpoznat několik zásad, včetně této: Projevováním víry v Ježíše Krista
můžeme pomoci přinést požehnání do života druhých.)

Lukáš 7:11–18
Ježíš křísí vdovina syna z mrtvých
Vysvětlete, že Spasitel den poté, co uzdravil setníkova služebníka, vykonal
další zázrak.

Požádejte některého studenta, aby přečetl Lukáše 7:11–12. Vyzvěte členy třídy, aby
text sledovali a zjistili, na co Ježíš a Jeho učedníci narazili, když se přiblížili k městu
zvanému Naim.

Místo toho, aby studenti Lukáše 7:11–12 četli, byste jim mohli pustit část
videa „The Widow of Nain“ [„Vdova z Naim“] (0:00–0:45) ze série videí The

Life of Jesus Christ Bible Videos [Biblická videa o životě Ježíše Krista], která jsou
dostupná na stránkách LDS.org.

Audiovizuální prezentace
Audiovizuální prezentace mohou studentům nejlépe pomoci poznávat a uplatňovat zásady
evangelia tehdy, když jim pomáhají lépe porozumět událostem nebo zásadám zaznamenaným
v písmech. Může být užitečné napsat na tabuli několik konkrétních bodů, které studenti mohou
vyhledat, nebo otázek, nad kterými se mohou zamyslet, zatímco prezentaci sledují nebo
poslouchají. Prezentaci byste také mohli zastavovat, abyste studentům mohli klást otázky nebo je
upozornit na informace, které jim pomohou.

• Co Ježíš a Jeho učedníci spatřili, když se přiblížili k bráně města?
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• Proč byla podle verše 12 smrt tohoto mladého muže pro tuto ženu obzvláště
tragická?

Poukažte na to, že této ženě nezemřel pouze její jediný syn, ale že dříve přišla také
o manžela. Kromě toho, že musela pociťovat hluboký zármutek, také
pravděpodobně neměla nikoho, kdo by ji finančně zajistil.

Požádejte některého studenta, aby přečetl Lukáše 7:13–15, nebo pusťte zbývající
část videa (0:45–2:23). Vyzvěte členy třídy, aby zjistili, co Spasitel udělal, když viděl,
jak tato žena truchlí. (Mohli byste vysvětlit, že máry jsou pohřební nosítka.)

• Co Spasitel pro tuto ženu udělal?

• Proč Ježíš, podle verše 13, syna této ženy uzdravil? (Mohli byste poukázat na to,
že vdova Ho nežádala, aby jejího syna uzdravil, ale On si všiml její potřeby
a pomohl ji uspokojit.)

• Co byste možná pociťovali, kdybyste byli v situaci této vdovy a stali se svědky
toho, jak Spasitel křísí vašeho jediného syna z mrtvých?

• Jaké pravdě se z tohoto příběhu můžeme naučit ohledně toho, jak se můžeme
řídit příkladem Ježíše Krista? (Studenti mohou použít různá slova, ale ujistěte
se, že v jejich odpovědích zazní tato pravda: Příkladem Ježíše Krista se
můžeme řídit tím, že budeme druhým projevovat soucit a budeme
uspokojovat jejich nevyřčené potřeby.)

• Jak můžeme rozpoznat potřeby druhých, když nám o nich nic neřekli?

Vysvětlete, že když budou studenti usilovat o společenství Ducha Svatého, mohou
obdržet nabádání ohledně toho, jak mají zareagovat na skryté potřeby druhých.
Kromě toho mohou studenti přemítat o radě, kterou jednou obdržel president
Henry B. Eyring z Prvního předsednictva: „Když se s někým setkáš, chovej se
k němu, jako by měl vážné problémy, a ve více než polovině případů budeš mít
pravdu.“ („V síle Páně“, Liahona, květen 2004, 16.)

Abyste studentům pomohli pocítit pravdivost a důležitost zásady, kterou
rozpoznali, požádejte některého z nich, aby přečetl tato slova presidenta Thomase
S. Monsona:

„Málokterý příběh z Mistrovy služby mne dojímá více než příklad soucitu, který
projevil truchlící vdově v Naim. …

Jakou moc, jakou něžnost, jaký soucit náš Mistr tímto prokázal! I my můžeme
žehnat druhým, budeme-li se jenom řídit Jeho ušlechtilým příkladem. Příležitosti
se nacházejí všude. Je zapotřebí očí, aby viděly žalostnou bídu, a uší, aby slyšely
tiché prosby zlomeného srdce. Ano, a duše naplněné soucitem, abychom mohli

komunikovat nejenom pohledem z očí do očí nebo hlasem k uchu, ale majestátním stylem našeho
Spasitele, a to od srdce k srdci.“ („Meeting Life’s Challenges“, Ensign, Nov. 1993, 71.)

• Kdy vám nebo vaší rodině projevili druzí soucit nebo poskytli službu, přestože
jste je o to nežádali?

• Jak nám může to, že se řídíme Kristovým příkladem, pomoci rozvíjet v sobě
schopnost rozpoznávat nevyřčené potřeby druhých?
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Pokud jste studentům nepustili video, požádejte některého z nich, aby přečetl
Lukáše 7:16–17. Vyzvěte členy třídy, aby text sledovali a zjistili, jaká byla reakce lidí
na to, že vdovin syn byl zázračně přiveden zpět k životu.

• Jaká byla reakce lidí poté, co Ježíš přivedl k životu vdovina syna?

Vysvětlete, že lidé mohli prohlásit, že „prorok veliký povstal mezi námi“ (verš 16),
díky podobnostem mezi uzdravením syna vdovy z Naim a příležitostmi, při kterých
vzkřísili syny z mrtvých starozákonní proroci Eliáš a Elizeus (viz 1. Královská
17:17–24; 2. Královská 4:17–22, 32–37; New Testament Student Manual, 154).

Lekci zakončete tím, že studenty vyzvete, aby vyhledávali příležitosti k uspokojení
nevyřčených potřeb druhých. Povzbuďte je, aby sloužili štědře a aniž by za to cokoli
očekávali.
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LEKCE 48

Lukáš 7:18–50
Úvod
Ježíš chválil Jana Křtitele a svědčil, že Jan připravil cestu pro
Jeho službu. Zatímco Ježíš jedl s farizeem Šimonem, kající se
žena projevila víru ve Spasitele a lásku k Němu.

Náměty pro výuku
Lukáš 7:18–35
Ježíš chválí Jana Křtitele a svědčí o Janově poslání
Vyzvěte studenty, aby pracovali ve dvojicích, a každé z nich dejte list papíru.
Vybídněte je, aby během jedné minuty napsali na papír tolik skutečností o Janu
Křtiteli, kolik si jich dokáží vybavit. Po uplynutí jedné minuty je vyzvěte, aby počet
skutečností uvedených na papíře sečetli.

• Kolik skutečností o Janu Křtiteli jste dokázali uvést?

Požádejte studenty, aby některé skutečnosti, které uvedli, přečetli členům třídy.

Je-li to možné, ukažte studentům dlouhou třtinu neboli stéblo trávy a měkký kus
oblečení. Vysvětlete, že Ježíš tyto předměty použil k tomu, aby lid učil o charakteru
Jana Křtitele. Požádejte některého studenta, aby přečetl Lukáše 7:24–26. Vyzvěte
členy třídy, aby text sledovali a zjistili, čemu Ježíš učil o Janu Křtiteli, když se zmínil
o třtině a o měkkém rouchu.

• Jak se Jan Křtitel lišil od třtiny neboli stébla trávy? (Na rozdíl od třtiny, která se
ohýbá a zmítá ve větru, byl Jan Křtitel pevný a neochvějný ve svém svědectví
a ve vykonávání svého poslání.)
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Jan Křtitel káže

Ukažte studentům zde uvedený
obrázek Jana Křtitele a zeptejte se:

• Jak se Jan Křtitel lišil od těch, kteří
byli oděni „měkkým rouchem“ a žili
v přepychu „dom[ů] královských“
(verš 25)? (Jan Křtitel žil na poušti
a nosil oblečení z velbloudí srsti,
které bylo velmi drsné. Spíše než
aby usiloval o časné pohodlí,
usiloval pouze o to, aby činil
vůli Boží.)

• Co Ježíš řekl o Janu Křtiteli ve
verši 26?

Abyste studentům pomohli porozumět
jedinečné roli Jana Křtitele, vysvětlete
jim, že Ježíš citoval proroctví napsané
o stovky let dříve, které hovořilo
o andělovi, jenž „připraví cestu před
[Mesiášem]“ (Malachiáš 3:1). Požádejte některého z nich, aby přečetl Lukáše
7:27–28, a vyzvěte členy třídy, aby text sledovali a zjistili, proč byl Jan Křtitel mezi
proroky jedinečný.

• K vykonání jaké jedinečné a důležité role byl Jan Křtitel předustanoven?
(Studenti mohou použít různá slova, ale v jejich odpovědích by měla zaznít tato
pravda: Jan Křtitel byl oním prorokem, který byl předustanoven, aby
připravil cestu Synu Božímu a pokřtil Ho.)

• Jak Jan Křtitel připravil cestu pro příchod Ježíše Krista?

Vysvětlete, že Prorok Joseph Smith řekl ohledně Lukáše 7:28 toto:

„Na Ježíše bylo pohlíženo jako na toho, kdo měl nejmenší nárok na Boží
království a [zdánlivě] měl nejmenší právo na to, aby měl jejich důvěru, že je
prorokem; jako kdyby řekl: ‚Ten, který je považován za nejmenšího mezi vámi, je
větší nežli Jan – jsem to totiž já sám.‘“ (Učení presidentů Církve: Joseph Smith
[2008], 81.)

Shrňte Lukáše 7:29–35 tím, že vysvětlíte, že Ježíšovu učení věřilo mnoho lidí, ale
farizeové a zákoníci, kteří tam byli také, Jeho učení zavrhli. Ježíš vysvětlil, že zavrhli
pravdu bez ohledu na to, zda jí učil On, nebo Jan Křtitel.

Lukáš 7:36–50
Zatímco Ježíš jí s farizeem Šimonem, žena Mu omývá nohy svými slzami
Na tabuli napište tuto otázku: Může mi být odpuštěno?
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Vyzvěte studenty, aby si vzpomněli na nějakou dobu, kdy přemýšleli o tom, zda jim
může být odpuštěno. Vybídněte je, aby při dalším studiu Lukáše 7 vyhledali pravdy,
které na tuto otázku odpovídají.

Abyste studentům pomohli porozumět kontextu a obsahu Lukáše 7:36–50,
požádejte některého z nich, aby přečetl toto shrnutí a vysvětlení:

Farizeus jménem Šimon pozval Ježíše k sobě domů na hostinu. Na takovýchto
hostinách se hosté částečně položili na polštáře kolem nízkého stolu a nohy natáhli
směrem od stolu. Společenské zvyklosti té doby umožňovaly potřebným lidem, aby
si odnesli zbytky jídla z hostiny. Nebylo tudíž neobvyklé, aby do domu během
hostiny vstupovali nepozvaní lidé. (Viz James E. Talmage, Jesus the Christ, 3rd ed.
[1916], 261.)

Abyste studentům pomohli lépe porozumět obsahu Lukáše 7:36–50, zvažte
možnost pustit jim video „Come unto Me“ [„Poďtež ke mně“] (11:34), které

je dostupné na stránkách LDS.org. Mohli byste jim pustit část, která zobrazuje, jak
Ježíš jí s farizeem Šimonem (začíná na časovém kódu 4:17). Vyzvěte členy třídy, aby
text sledovali v písmech a zjistili, co se stalo, když do Šimonova domu zavítal
během hostiny člověk, který nebyl pozvaný. Video zastavte poté, co Ježíš řekne:
„Právě jsi rozsoudil“ (Lukáš 7:43) (časový kód 7:24).

• Jak Lukáš popsal ženu vyobrazenou v Lukášovi 7:37?

• Jak tato žena projevila lásku ke Spasiteli? (Mohli byste vysvětlit, že slova
„nádobu alabastrovou masti“ popisují láhev z alabastru naplněnou drahým
vonným olejem.)

• Co si pomyslel Šimon, když uviděl, co tato žena dělá?

Abyste si podobenství, kterému učil Ježíš, zopakovali, požádejte některého
studenta, aby přečetl Lukáše 7:40–43. Vyzvěte členy třídy, aby text sledovali
a zjistili, čemu Ježíš Šimona učil.

Na tabuli překreslete následující tabulku:

Věřitel = ____________________

Dlužník, který dluží 50 peněz =
____________________

Dlužník, který dluží 500 peněz =
____________________

Vysvětlete, že věřitel je někdo, kdo půjčuje peníze; člověk, který si peníze půjčuje, je
dlužník. Dlužník souhlasí, že věřiteli peníze splatí, jinak půjde do vězení. Požádejte
některého studenta, aby podobenství shrnul svými slovy.

• Koho představuje věřitel? (Na tabuli vedle slova „Věřitel“ napište Ježíš Kristus.)

• Kterého z dlužníků mohla představovat žena a kterého mohl představovat
farizeus Šimon? Proč? (Pod slova „Dlužník, který dluží 50 peněz“ napište
farizeus Šimon a pod slova „Dlužník, který dluží 500 peněz“ napište žena.)

LEKCE 48

282



Vysvětlete, že v Ježíšově době bylo zvykem, aby hostitel své význačné hosty poctil
tím, že jim projeví laskavost – například že je políbí na uvítanou, poskytne jim vodu
na omytí nohou nebo jim pomaže hlavu olejem. (Viz James E. Talmage, Jesus the
Christ, 261.)

Pusťte znovu video od časového kódu 7:25 a zastavte ho poté, co Ježíš řekne „Jdiž
u pokoji“ (Lukáš 7:50) (časový kód 8:25). Nebo požádejte několik studentů, aby se
střídali při čtení Lukáše 7:44–47. Vyzvěte členy třídy, aby se zaměřili na to, jak se
k Ježíšovi choval Šimon v porovnání s tím, jak se k Němu chovala ona žena, a jaké
pocity mohl každý z nich k Ježíšovi chovat.

• Jaké byly podle veršů 44–47 odlišnosti mezi tím, jak se k Ježíšovi choval Šimon
a jak se k Němu chovala ona žena, a jaké pocity mohl každý z nich k Ježíšovi
chovat? (Odpovědi studentů pište do tabulky na tabuli.)

Poté, co studenti uvedou, co našli, by tabulka měla vypadat zhruba takto:

Věřitel = Ježíš Kristus

Dlužník, který dluží
50 penězfarizeus Šimon

Neposkytl Ježíšovi vodu na
omytí nohou

Nepolíbil Ho

Nepomazal Ho olejem

Málo Ho miloval

Dlužník, který dluží 500 penězžena

Omyla Mu nohy svými slzami a vytřela je
svými vlasy

Políbila Mu nohy

Pomazala Mu nohy mastí

Velmi Ho milovala

• Jaké požehnání obdržela tato žena od Spasitele?

Poukažte na to, že Spasitel tím, že Šimona nepřímo přirovnal k dlužníkovi, který
dluží 50 peněz, naznačil, že i Šimon potřebuje odpuštění hříchů.

Vyzvěte studenty, aby si přečetli Lukáše 7:47–50 a zjistili, co této ženě umožnilo,
aby získala odpuštění.

• Jakým zásadám se z tohoto příběhu můžeme naučit? (Pomocí slov studentů
napište na tabuli tyto zásady: Když používáme víru tím, že projevujeme
Pánu lásku a oddanost, můžeme zakusit Jeho odpuštění. Když získáme
Pánovo odpuštění, jsme naplněni ještě větší touhou milovat Ho a sloužit
Mu.)

Pomáhejte studentům rozpoznávat zásady
Někdy budete studenty upozorňovat na nauky a zásady. Jindy je povedete a budete povzbuzovat
k tomu, aby tyto nauky a zásady objevili sami pro sebe. Při uvádění rozpoznaných nauk a zásad
je důležité, abyste je formulovali jasně a jednoduše. Napsání nalezené nauky či zásady na tabuli
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nebo vyzvání studentů k tomu, aby si ji zapsali do písem nebo si ji v písmech označili, jim
pomůže v tom, aby těmto pravdám jasněji porozuměli.

• Proč bychom si poté, co zakusíme Spasitelovo odpuštění, mohli přát ještě více
Ho milovat a sloužit Mu?

Požádejte tři studenty, aby každý z nich přečetl jeden odstavec z následujících slov
staršího Neila L. Andersena z Kvora Dvanácti apoštolů:

„Je mnoho různých stupňů osobní způsobilosti a spravedlivosti. Pokání je však
požehnáním pro každého z nás. Každý z nás potřebuje pociťovat Spasitelovo
rámě milosrdenství skrze odpuštění hříchů.

Před lety jsem byl požádán, abych se setkal s mužem, který žil dlouho před naší
schůzkou nevázaným životem. Kvůli špatným rozhodnutím ztratil členství v Církvi.
Do Církve se již dávno vrátil a věrně dodržoval přikázání, ale jeho předešlé činy

ho sužovaly. Když jsem se s ním setkal, pocítil jsem jeho stud a hlubokou lítost nad tím, že porušil
své smlouvy. Po našem rozhovoru jsem vložil své ruce na jeho hlavu, abych mu dal kněžské
požehnání. Ještě než jsem promluvil, pocítil jsem nesmírnou sílu Spasitelovy lásky a odpuštění
pro tohoto muže. Po udělení požehnání jsme se objali a on nepokrytě plakal.

Spasitelovo rámě milosrdenství a láska ke kajícímu, které nehledí na sobeckost opuštěného
hříchu, mě naplňují úžasem. 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 nejsladšího 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.)

Vyzvěte studenty, aby si vzpomněli na nějakou situaci, kdy zakusili Pánovo
odpuštění. Vybídněte je, aby přemítali o tom, co si mysleli o Spasiteli a jaké měli
vůči Němu pocity.

Poukažte na otázku uvedenou na tabuli. Požádejte studenty, aby vysvětlili, jak by
odpověděli, kdyby se jich někdo zeptal: „Může mi být odpuštěno?“

Zakončete lekci svým svědectvím o tom, že Ježíš Kristus má moc nám odpustit,
budeme-li používat víru v Něho a činit pokání z hříchů.

Procvičení mistrovství v písmu
Abyste studentům pomohli zopakovat si pět pasáží z mistrovství v písmu, které jste
v tomto kurzu dosud probrali, mohli byste jim dát krátký kvíz. Poskytněte jim
klíčová slova ze záložky pro seminář a vyzvěte je, aby napsali příslušné odkazy na
verše z písem. Další náměty najdete v dodatku této příručky.
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LEKCE 49

Lukáš 8–9
Úvod
Spasitel dál působil v Galileji, kde prorokoval o své smrti
a svém Vzkříšení. Z Galileje se vydal k Jeruzalému, aby tam
své poslání ve smrtelnosti završil. V Samaří si Jakub a Jan
přáli svolat oheň z nebe, aby pohltil samařskou vesnici, jejíž

obyvatelé Ježíše zavrhli, ale Pán své učedníky učil, že přišel
lidi zachránit, nikoli zahubit. Ježíš rovněž učil o pravém
učednictví.

Náměty pro výuku
Lukáš 8:1–9:56
Spasitel vykonává zázraky, učí pomocí podobenství a vydává se do Jeruzaléma
Na tabuli nebo jednotlivé papíry napište níže uvedené situace. Požádejte tři
studenty, aby je přečetli.

1. Když zdvořile požádáte svého bratra, aby vám pomohl uklidit nepořádek,
neurvale vám odpoví, že si to máte udělat sami.

2. Při plánování školní akce několik spolužáků váš nápad zkritizuje a vysmívá
se mu.

3. Když sdílíte evangelium se svou známou, řekne vám, že vaše názory jsou divné.

• Jak byste se v každé této situaci cítili? Jak byste reagovali?

Požádejte studenty, aby se při studiu Spasitelova učení v Lukášovi 8–9 zaměřili na
pravdy, které pro ně mohou být vodítkem k tomu, co dělat, když se cítí uraženi
skutky či slovy druhých lidí.

V Lukášovi 8–9 se píše o tom, jak Ježíš učil pomocí podobenství, utišil bouři,
uzdravil nemocné a vzkřísil Jairovu dceru z mrtvých. Dal svým dvanácti apoštolům
pravomoc vymítat ďábly a uzdravovat nemocné a poté je vyslal kázat evangelium.
Ježíš také zázračně nasytil více než 5 000 lidí a prorokoval o své smrti a svém
Vzkříšení. Vysvětlete, že určité události uvedené v Lukášovi 8–9 již podrobně
studovali v lekcích týkajících se Matouše a Marka, a proto se tato lekce bude
zaměřovat na Lukáše 9:51–62.

Požádejte některého studenta, aby přečetl Lukáše 9:51, a členy třídy vyzvěte, aby
vyhledali, kam se Spasitel rozhodl jít. Vysvětlete, že slova „doplnili [se] dnové vzetí
jeho zhůru“ znamenají, že se přiblížilo Spasitelovo nanebevstoupení.

• Kam se Spasitel rozhodl jít?

Vysvětlete, že slova „on se na tom ustavil“ znamenají, že se k tomu rozhodl
odhodlaně či neochvějně. Již dříve Spasitel svým učedníkům prorokoval o tom, že
bude v Jeruzalémě zrazen, zbičován a ukřižován. (Viz Matouš 20:17–19; Lukáš
9:44.)

• Co vypovídá Spasitelovo odhodlání vydat se navzdory těmto těžkostem do
Jeruzaléma o Jeho charakteru?
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Poukažte na to, že cestou do Jeruzaléma přišli Ježíš s učedníky k jedné samařské
vesnici. Požádejte několik studentů, aby se střídali při čtení Lukáše 9:52–54, a členy
třídy vyzvěte, aby věnovali pozornost tomu, jak Samaritáni reagovali, když se
dozvěděli, že Ježíš a Jeho učedníci chtěli do jejich vesnice vstoupit.

• Jak Samaritáni reagovali, když se dozvěděli, že Ježíš a Jeho učedníci chtějí
vstoupit do jejich vesnice?

• Jak na samaritánskou nepohostinnost vůči Spasiteli a na jejich odmítnutí
Spasitele reagovali Jakub a Jan?

• Jak v dnešní době lidé přehnaně reagují na to, když se jich někdo dotkne nebo
je urazí? (Připomeňte studentům situace ze začátku lekce a vyzvěte je, aby se
zamysleli nad tím, jak by v těchto situacích mohl člověk přehnaně reagovat.)

Požádejte některého studenta, aby přečetl Lukáše 9:55–56. Vyzvěte členy třídy, aby
text sledovali a zaměřili se na to, jak Pán Jakubovi a Janovi odpověděl. Požádejte je,
aby se podělili o to, co zjistili.

Vysvětlete, že když Spasitel řekl: „Nevíte, čího jste vy duchu“ (verš 55), měl tím na
mysli, že Jakubův a Janův požadavek nebyl v souladu s Duchem Božím, ale byl více
v souladu s duchem Satanovým, který podněcuje srdce lidí k hněvu. (Viz 3. Nefi
11:29–30.)

• Čím se Spasitelova reakce na odmítnutí ze strany Samaritánů lišila od reakce
Jakuba a Jana?

• Jaké pravdě, která nás může vést, když se vůči nám někdo prohřeší, se můžeme
ze Spasitelova příkladu naučit? (Slovy, která studenti použijí, napište na tabuli
přibližně tuto pravdu: Když se rozhodneme reagovat na prohřešky vůči
sobě trpělivě a shovívavě, následujeme tím Spasitelův příklad.)

Vyzvěte studenty, aby si vzpomněli na situace ze začátku lekce.

• Jaké možné nebezpečí se skrývá v rozhodnutí, že se v těchto situacích urazíme?

• Jak můžeme v každé této situaci následovat Spasitelův příklad?

• Jak můžeme být požehnáni, když se rozhodneme reagovat na prohřešky vůči
sobě trpělivě a shovívavě?

Vyzvěte studenty, aby si vzpomněli na nějakou situaci, kdy se rozhodli, že se na
základě slov nebo skutků někoho druhého urazí. Povzbuďte je, aby následovali
Spasitelův příklad tím, že se rozhodnou reagovat na prohřešky vůči sobě trpělivě
a shovívavě.

Týrání či zneužívání se nemá tolerovat
Když studenty vyzýváte, aby se zamysleli nad prohřešky, kterých se vůči nim druzí dopustili, a aby
na ně reagovali trpělivě a shovívavě, jasně jim vysvětlete, že nemají dopustit, aby je někdo dál
jakkoli týral či zneužíval. Je-li některý student obětí týrání či zneužívání, má ihned vyhledat
pomoc od rodičů, vedoucích kněžství a jiných oprávněných osob, jak je to vhodné.
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Lukáš 9:57–62
Ježíš učí o pravém učednictví
Požádejte některého studenta, aby přišel dopředu, a dejte mu 20 až 30 nějakých
malých předmětů (například korálků). Řekněte mu, aby je v duchu spočítal.
Mezitím požádejte ostatní členy třídy, aby se ho snažili při počítání splést tím, že ho
budou vyrušovat. Zajistěte, aby se studenti ve snaze studenta vyrušovat nechovali
neukázněně. Poučte je, aby zůstali sedět na svých místech a aby na studenta, který
počítá, nic neházeli, ani se ho nedotýkali.

• Čím se podobá počítání předmětů, zatímco nás druzí vyrušují, snaze následovat
Ježíše Krista?

Poděkujte studentovi, který dané předměty počítal, a požádejte ho, aby si šel
sednout. Zatímco budou studenti pokračovat ve studiu Lukáše 9, vyzvěte je, aby se
zamysleli nad tím, jak můžeme překonat vlivy, které nás mohou odvádět od
následování Spasitele nebo nám v tom mohou bránit.

Požádejte některého studenta, aby přečetl Lukáše 9:57. Vyzvěte členy třídy, aby text
sledovali a zaměřili se na to, co onen muž řekl Ježíšovi, když se svými učedníky
putoval do Jeruzaléma.

• Co byl tento muž, podle toho, co řekl Spasiteli, ochoten udělat?

Na tabuli napište tato slova: Máme-li být opravdovými učedníky Ježíše Krista, …

Požádejte některého studenta, aby přečetl Lukáše 9:58, a členy třídy vyzvěte, aby
vyhledali Spasitelovu odpověď muži, který si Ho přál následovat. Požádejte
studenty, aby se podělili o to, co našli.

• Co slova „Syn člověka nemá, kde by hlavu sklonil“ naznačují o Spasitelově
životním stylu? (Ježíš a Jeho učedníci byli neustále na cestách. Jejich služba
nebyla pohodlná ani snadná.)

Vyzvěte studenty, aby si přečetli Lukáše 9:59–60 a vyhledali odpověď druhého
muže na Spasitelovu výzvu, aby ho následoval.

• Co chtěl tento muž udělat ještě předtím, než by následoval Spasitele?

• Co by mohlo slovo prvé (verš 59) o tomto muži naznačovat?

Vysvětlete, že Ježíš Kristus neměl na mysli, že je nesprávné truchlit nad úmrtím
blízkého člověka nebo mu projevit úctu na pohřbu. (Viz NaS 42:45.) Spíše chtěl
tomuto muži předat důležité ponaučení týkající se učednictví.

• Co se můžeme ze Spasitelovy odpovědi uvedené ve verši 60 dozvědět
o prioritách pravého učedníka?

Požádejte některého studenta, aby přečetl Lukáše 9:61–62. Členy třídy vyzvěte, aby
text sledovali a zjistili, co si třetí muž přál udělat předtím, než bude Spasitele
následovat.

• Co chtěl tento muž udělat ještě předtím, než by následoval Spasitele?

• Jak mu Spasitel odpověděl?
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Abyste studentům pomohli porozumět přirovnání k vložení rukou na pluh, aniž
bychom se ohlíželi za sebe, požádejte některého z nich, aby přečetl tato slova
presidenta Howarda W. Huntera:

„Aby mohl oráč vyorat rovnou brázdu [neboli rýhu v poli], musí svůj zrak upřít na
jeden pevný bod, který má před sebou. To ho drží na správné cestě. Pokud se
však stane, že se ohlédne, aby se podíval, kde už byl, pravděpodobnost, že se
odchýlí z cesty, se zvýší. Výsledkem jsou brázdy křivé a nepravidelné. …
Budeme-li svou energii zaměřovat na to, co je před námi – věčný život a radost ze
spasení – spíše než na to, co je za námi, pak jej s jistotou obdržíme.“ („Am I a

‚Living‘ Member?“ Ensign, May 1987, 17.)

• Jak se to, když jsme učedníkem Ježíše Krista, podobá vložení rukou na pluh
a neohlížení se za sebe?

• Jak je Spasitel příkladem toho, čemu učil ve verši 62? („On se na tom ustavil,
aby šel do Jeruzaléma“ [Lukáš 9:51] a aby tam dokončil poslání, které Mu
Nebeský Otec dal, a přitom se neohlížel za sebe.)

Poukažte na nedokončenou větu na tabuli.

• Jak byste, na základě toho, co jste se dozvěděli z Lukáše 9:57–62, shrnuli
pravdu, které Spasitel učil a která se týká toho, co od svých učedníků požaduje?
(Studenti mohou uvést celou řadu zásad. Poté, co odpovědí, doplňte větu na
tabuli tak, aby vyjadřovala tuto pravdu: Máme-li být opravdovými
Ježíšovými učedníky, nesmíme dopustit, aby něco mělo přednost před
naším následováním Ježíše Krista.)

• Proč občas něco klademe na přednější místo ve svém životě – nad své
zodpovědnosti jakožto učedníků Ježíše Krista?

Požádejte některého studenta, aby přečetl následující slova staršího Richarda
G. Scotta z Kvora Dvanácti apoštolů:

„Satan má mocný nástroj, který používá proti dobrým lidem. Je to odvrácení
pozornosti. Chtěl by dobré lidi přimět, aby si naplnili život ‚dobrými věcmi‘
natolik, že nezbude místo pro věci podstatné.“ („Dejme přednost tomu, co je
nejdůležitější“, Liahona, červenec 2001, 7.)

Abyste studentům pomohli zamyslet se nad tím, co jim brání v plné míře
následovat Ježíše Krista, nakreslete na tabuli níže uvedenou tabulku a požádejte je,
aby si ji překreslili do studijního deníku nebo zápisníku.
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Zodpovědnosti učedníka Ježíše Krista Jiné priority

Rozdělte studenty do dvojic. Požádejte je, aby se spolužákem ve dvojici do tabulky
napsali zodpovědnosti pravého učedníka Ježíše Krista (které mohou zahrnovat:
čestnost a poctivost, služba druhým, sdílení evangelia, práce na rodinné historii
a chrámová práce, vychovávání rodiny). Poté je požádejte, aby ke každé
zodpovědnosti uvedené v tabulce napsali příklad jiných priorit, které někdy člověk
může klást nad danou zodpovědnost.

Požádejte několik z nich, aby se podělili o to, co si zapsali.

Povzbuďte studenty, aby se podělili o pozitivní příklady učedníků Ježíše Krista tím,
že se jich zeptáte:

• Kdy jste byli svědky toho, že někdo odložil své cíle či priority, aby mohl
následovat Spasitele?

Vyzvěte studenty, aby přemítali o tom, čemu možná dávají přednost před
následováním Ježíše Krista a Jeho učení. Řekněte jim, aby si do studijního deníku
napsali nějaký cíl týkající se toho, co budou dělat, aby pro ně byl Spasitel a Jeho
evangelium prioritou.

Mohli byste zakončit lekci tím, že studenty vyzvete, aby zazpívali píseň „Tvou
cestou dál chci jít“ (Náboženské písně, č. 134) nebo jinou náboženskou píseň
o následování Ježíše Krista a Jeho učení.

Používání náboženských písní
Hudba, a zvláště náboženské písně Církve, mohou hrát významnou roli ve snaze pomoci
studentům pociťovat vliv Ducha Svatého, zatímco se učí evangeliu. Abyste během lekce
studentům pomohli získat další postřehy, mohli byste je požádat, aby zazpívali jednu nebo více
slok náboženské písně, jejíž téma se přímo týká probírané lekce.
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LEKCE 50

Lukáš 10:1–37
Úvod
Ježíš povolal, učil a vyslal členy Sedmdesáti. Ti pak kázali
evangelium, uzdravovali nemocné, vyháněli ďábly a vrátili se,

aby o svém působení podali zprávu. Ježíš předal
zákoníkovi podobenství o milosrdném Samaritánovi.

Náměty pro výuku
Lukáš 10:1–24
Pán povolává Sedmdesát, dává jim moc a ponaučení
Přineste do třídy nádobu naplněnou nějakými předměty (například různě velkými
míčky). Požádejte některého studenta, aby přišel dopředu. Řekněte mu, aby podržel
předměty, které mu budete podávat, aniž by je upustil nebo někam odložil.
Podávejte mu předměty tak dlouho, až je nebude schopen všechny udržet a začnou
mu padat. Poté se ho zeptejte:

• Co bys mohl(a) udělat, aby ti ty předměty nepadaly?

Je-li to nutné, navrhněte, že může požádat o pomoc ostatní členy třídy. Dál mu
podávejte předměty a dovolte, aby některé z nich předával ostatním studentům.
Poté všechny požádejte, aby se posadili na své místo.

• Jak byste přirovnali tuto činnost k tomu, jak církevní vedoucí nakládají se svými
zodpovědnostmi?

Připomeňte studentům, že Spasitel povolal dvanáct apoštolů a vyslal je, aby Mu
v Jeho díle pomáhali. Apoštolové ale potřebovali další pomocníky, kteří by jim
pomáhali učit a sloužit, aby se tak požehnání evangelia dostala ke všem lidem.

Požádejte některého studenta, aby přečetl Lukáše 10:1–2. Členy třídy vyzvěte, aby
text sledovali a zjistili, koho Pán pověřil, aby apoštolům pomáhal konat Jeho dílo.

• Koho Pán pověřil, aby Mu pomáhal v Jeho díle? Jaká byla jejich role?

Vysvětlete, že slovo sedmdesát v Lukášovi 10:1 označuje úřad v Melchisedechově
kněžství. Tentýž úřad existuje i ve znovuzřízené Církvi v dnešní době. (Je-li to
možné, ukažte stránku s názvem „Generální autority a generální úředníci Církve
Ježíše Krista Svatých posledních dnů“ v nejnovějším konferenčním vydání Liahony.)
Nyní existuje několik kvor Sedmdesáti, ačkoli pouze členové prvních dvou kvor
jsou povoláváni jako generální autority. Každé kvorum může mít až 70 členů. Jejich
práci spočívající v kázání evangelia a v pomáhání spravovat Církev řídí Kvorum
Dvanácti apoštolů a Předsednictvo Sedmdesáti. (Viz NaS 107:25–26, 34; Průvodce
k písmům, „Sedmdesátník“, scriptures.lds.org.)

• Koho je podle Pánových slov ve verši 2 příliš málo pro žeň duší?

• Jaké pravdě se ohledně Pánova díla můžeme z těchto veršů naučit? (Studenti by
měli rozpoznat přibližně tuto pravdu: Pán kromě apoštolů povolává i další
dělníky, aby Ho zastupovali a pomáhali Mu v Jeho díle.)
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• Kdo další, kromě apoštolů a sedmdesátníků, má zodpovědnost pomáhat
v dnešní době Pánu v Jeho díle? (Všichni členové Církve.)

Vysvětlete, že podobně jako Spasitel prohlásil, že je potřeba více dělníků, aby se
mohla uskutečnit žeň spasení, proroci posledních dnů soustavně vyzývají k většímu
počtu misionářů. Požádejte některého studenta, aby přečetl tato slova presidenta
Thomase S. Monsona:

„Opakuji to, čemu již dlouho proroci učí – že každý způsobilý a schopný mladý
muž se má připravit na službu na misii. Misionářská služba je kněžskou
zodpovědností – povinností, již od nás, kterým toho bylo tolik dáno, očekává Pán.
Mladí muži, nabádám vás, abyste se na misionářskou službu připravovali. …

Pár slov i pro vás, mladé sestry – ačkoli vy nemáte tutéž kněžskou zodpovědnost
jako mladí muži, sloužit jako misionáři na plný úvazek, váš přínos coby

misionářek je také cenný, a my vaši službu vítáme.“ („Opět se setkáváme“, Liahona, listopad
2010, 5–6.)

• Jak jinak, kromě služby na misii na plný úvazek, můžeme Pánu v Jeho díle
pomáhat?

• Jaké zážitky jste získali vy nebo někdo, koho znáte, díky tomu, že jste pomáhali
Pánu v Jeho díle?

Shrňte Lukáše 10:3–24 tím, že vysvětlíte, že Pán dal Sedmdesáti pokyny, jak mají
plnit své zodpovědnosti. Také pokáral obyvatele různých měst za to, že Jeho skutky
odmítli. Členové Sedmdesáti později podali zprávu o svém působení Ježíšovi a On
jim poskytl další ponaučení a radoval se s nimi.

Lukáš 10:25–37
Ježíš učí podobenství o milosrdném Samaritánovi
Požádejte některého studenta, aby přečetl tento citát presidenta Dietera
F. Uchtdorfa z Prvního předsednictva:

„Lidé kolem nás nejsou dokonalí. Lidé dělají věci, které nás rozčilují a které nás
mohou zklamat a rozzlobit. V tomto smrtelném životě tomu tak bude vždy.“
(„Milosrdní obdrží milosrdenství“, Liahona, květen 2012, 77.)

Vyzvěte členy třídy, aby se zamysleli nad tím, zda znají někoho, kdo dělá něco, co je
rozčiluje nebo co je může zklamat či rozzlobit.

• Proč může být těžké mít rád toho, kdo toto dělá?

Vyzvěte studenty, aby se při studiu Lukáše 10:25–37 zaměřili na pravdy, které je
mohou vést, když jednají s těmi, k nimž může být těžké pociťovat lásku.

Požádejte některého studenta, aby přečetl Lukáše 10:25. Členy třídy vyzvěte, aby
text sledovali a zjistili, jakou otázku položil zákoník Spasiteli.
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• Na co se zákoník Spasitele zeptal?

Požádejte některého studenta, aby přečetl Lukáše 10:26–28. Vyzvěte členy třídy, aby
tyto verše sledovali a vyhledali Spasitelovu odpověď. Poté studenty požádejte, aby
se podělili o to, co našli.

• Jakou zásadu o tom, co musíme dělat, abychom získali věčný život, se z těchto
veršů dozvídáme? (Přestože mohou studenti použít různá slova, měli by vyjádřit
pravdu podobnou této: Abychom získali věčný život, musíme milovat Boha
a své bližní jako sebe sama. Napište tuto zásadu na tabuli.)

• Jak musíme podle verše 27 Boha milovat?

• Co znamená milovat Boha celým svým srdcem, duší, silou a myslí?

Poukažte na slova „milovat … své bližní jako sebe sama“ napsaná na tabuli. Abyste
studentům pomohli porozumět tomu, co znamená milovat své bližní jako sebe
sama, požádejte je, aby na tabuli napsali to, co v rámci běžného dne dělají. (Mezi
tyto činnosti může například patřit: připravit se na den, jíst, spát, dělat domácí
úkoly atd.)

Poté, co vytvoříte na tabuli tento seznam, vyzvěte studenty, aby se zamysleli nad
tím, kolik jejich činností se zaměřuje na ně samotné.

• Čemu se můžeme z této činnosti naučit?

• Jak se například můžeme více zaměřovat na blaho druhých a snažit se je mít
rádi tak, jako máme rádi sami sebe?

• Jak toto můžeme dělat i během činností, které děláme sami pro sebe? (Možné
příklady: můžeme obědvat s těmi, kteří vypadají osaměle, nebo můžeme během
školních aktivit pochválit druhé.)

• Jak nám podle vás snaha milovat Boha a své bližní tak, jako milujeme sami
sebe, může pomáhat pokračovat na cestě k věčnému životu?

Požádejte některého studenta, aby přečetl Lukáše 10:29. Členy třídy vyzvěte, aby
text sledovali a vyhledali druhou otázku, kterou zákoník Ježíšovi položil.

• Jak zněla druhá zákoníkova otázka?

Připravte několik studentů na to, že je požádáte, aby zahráli podobenství
o milosrdném Samaritánovi, které se nachází v Lukášovi 10:30–35. Jednoho
studenta požádejte, aby byl vypravěčem, a další, aby hráli role zraněného
židovského muže, dva lupiče, kněze, Levítu a Samaritána. (Pokud máte ve třídě
málo studentů, mohou hrát několik rolí zároveň.) Mohli byste jim poskytnout
nějaké rekvizity, například jmenovky, náhradní oděv, který lupiči strhnou
z židovského muže, dvě nádoby představující olej a víno, pojízdnou židli
představující Samaritánovo zvíře a dvě mince představující dva peníze. (Poznámka:
Účinkující byste mohli vybrat předem a dát jim konkrétní pokyny, abyste zajistili, že
scéna bude zahraná působivě, vhodně a bezpečně.)

Požádejte vypravěče, aby přečetl Lukáše 10:30–35, a účinkující, aby podobenství
zahráli. Členy třídy vyzvěte, aby scénku sledovali a zjistili, čemu Pán učil ohledně
toho, kdo je naším bližním. Po scénce studentům řekněte, aby se vrátili na
svá místa.
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• Který Samaritánův skutek na vás zapůsobil nejvíce?

Abyste členům třídy pomohli porozumět tomu, co mohlo být od kněze, Levíty
a Samaritána očekáváno, požádejte některého studenta, aby přečetl toto vysvětlení:

Kněží a Levíté měli Aronovo kněžství a měli za úkol sloužit Bohu a svým bližním
jak v chrámu, tak jako učitelé a ti, kteří jsou příkladem Božího zákona. Tito nositelé
kněžství si byli plně vědomi přikázání „milovati budeš bližního svého jako sebe
samého“ (Leviticus 19:18) a starat se o cizince a poutníky (viz Leviticus 19:34;
25:35). Naproti tomu „Samaritáni byli částečně Izraelité a částečně pohané. Jejich
náboženství bylo směsí židovské a pohanské víry a praktik. … Židé [si] vypěstovali
vůči Samaritánům [nenávist], protože Samaritáni odpadli od náboženství Izraelitů.“
(Průvodce k písmům, „Samaritáni“, scriptures.lds.org.) Židé a Samaritáni se
obvykle snažili jeden druhému vyhýbat.

• Proč mohly být v tomto podobenství skutky kněze, Levíty a Samaritána
překvapující?

• Z jakých důvodů Samaritán nemusel chtít zraněnému Židovi pomoci?

• Co podle verše 33 pohnulo Samaritána k tomu, aby jednal, když uviděl
zraněného muže?

Poukažte na to, že mít milosrdenství znamená všímat si potřeb či problémů
druhého člověka a pociťovat touhu udělat cokoli, co dotyčnému člověku pomůže.

Požádejte některého studenta, aby přečetl Lukáše 10:36–37. Vyzvěte členy třídy, aby
text sledovali a zaměřili se na to, čemu Spasitel zákoníka dál učil.

• Jak toto podobenství odpovídá na otázku položenou ve verši 29: „Kdo jest můj
bližní?“

Pomozte studentům porozumět tomu, že skutečnost, že Spasitel v tomto
podobenství použil Samaritána, naznačuje, že náš bližní není jen někdo, kdo žije
poblíž, ale jsou to všechny děti Nebeského Otce – včetně těch, ke kterým může být
těžké pociťovat lásku.

Požádejte některého studenta, aby přečetl následující slova presidenta Howarda
W. Huntera:

„Je třeba pamatovat na to, že i když si přátele vybíráme sami, naše bližní nám
vybírá Bůh – ať již jsme kdekoli. Láska nemá mít žádné hranice. … Kristus řekl:
‚Nebo milujete-li ty, kdož vás milují, jakou odplatu máte? Zdaliž i publikáni téhož
nečiní?‘ (Matouš 5:46.)“ („The Lord’s Touchstone“, Ensign, Nov. 1986, 35.)

• Čemu Pán podle verše 37 učil zákoníka? Co měl zákoník udělat?

Vyzvěte studenty, aby se znovu zamysleli nad těmi, o nichž si dříve mysleli, že
může být těžké pociťovat k nim lásku.

• Co můžeme dělat pro to, abychom chovali lásku a milosrdenství k lidem,
ke kterým může být těžké pociťovat lásku?
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• Vzpomeňte si na to, kdy jste vy nebo někdo, koho znáte, následovali
Spasitelovu radu „milovati … bližního svého jako sebe samého“. (Lukáš 10:27.)
Jaký to mělo následek?

Vydejte svědectví o pravdách probíraných v dnešní lekci. Na tabuli napište níže
uvedenou nedokončenou větu a požádejte studenty, aby si ji přepsali do studijního
deníku nebo zápisníku a doplnili ji: Budu následovat příklad milosrdného Samaritána
tím, že …

Pokládejte studentům otázky a vybízejte je k uplatňování zásad
Cílem výuky evangelia je pomoci studentům uplatňovat zásady a nauky obsažené v písmech, stát
se obrácenými a obdržet požehnání slíbená těm, kteří jsou věrní a poslušní. Pokládání otázek
a vybízení k uplatňování zásad může studentům pomoci poznat, jak mohou dané zásady
uplatňovat ve své stávající situaci a zamyslet se nad tím, jak je budou moci uplatňovat
v budoucnu.
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LEKCE PRO DOMÁCÍ STUDIUM

Lukáš 5:1–10:37 (10. blok)
Přípravné materiály pro učitele domácího studia
Shrnutí denních lekcí domácího studia
Následující shrnutí událostí, nauk a zásad, s nimiž se studenti seznámili při studiu Lukáše 5:1–10:37 (10. blok), nemá
být součástí vaší lekce. Lekce, kterou učíte, se soustřeďuje pouze na některé z těchto nauk a zásad. Při zvažování
potřeb svých studentů se řiďte nabádáním Svatého Ducha.

1. den (Lukáš 5)
Z příběhu o tom, jak Spasitel vyzval Petra, Jakuba a Jana, aby se stali rybáři lidí, se studenti naučili tomu, že pokud
uděláme, o co nás Pán žádá, i když nerozumíme tomu, proč to máme udělat, může nám dát větší požehnání, než jaká
jsme mohli očekávat. A z příběhů o uzdravení malomocného muže a ochrnutého muže se naučili tomu, že když
uplatníme víru a přijdeme ke Spasiteli, může nás uzdravit, a tomu, že můžeme pomoci druhým přijít ke Spasiteli, aby
i oni mohli být uzdraveni. Studenti se také naučili tomu, že abychom mohli přijmout Spasitele a Jeho evangelium,
musíme být pokorní a ochotní se změnit.

2. den (Lukáš 6:1–7:17)
Studenti zjistili, že když budeme pro druhé činit dobro, aniž bychom za to cokoli očekávali, naše odměna bude veliká
a budeme dětmi Nejvyššího a že když štědře dáváme druhým, Nebeský Otec požehná štědře i nám. Také se naučili
těmto pravdám: Projevováním víry v Ježíše Krista můžeme pomoci přinést požehnání do života druhých. Příkladem
Ježíše Krista se můžeme řídit tím, že budeme druhým projevovat soucit a budeme uspokojovat jejich nevyřčené
potřeby.

3. den (Lukáš 7:18–50)
V této lekci se studenti dozvěděli, že Jan Křtitel byl oním prorokem, který byl předustanoven k tomu, aby připravil cestu
Synu Božímu a pokřtil Ho. Z příběhu o ženě, která omyla Spasiteli nohy svými slzami, se naučili tomuto: Když
používáme víru tím, že projevujeme Pánovi lásku a oddanost, můžeme zakusit Jeho odpuštění. Když získáme Pánovo
odpuštění, jsme naplněni ještě větší touhou milovat Ho a sloužit Mu.

4. den (Lukáš 8:1–10:37)
V této lekci byli studenti povzbuzeni, aby následovali Spasitelův příklad tím, že se rozhodnou na urážlivé situace
reagovat trpělivě a shovívavě. Naučili se také tomu, že máme-li být opravdovými učedníky Ježíše Krista, nesmíme
dopustit, aby něco mělo přednost před Jeho následováním a že abychom získali věčný život, musíme milovat Boha
a své bližní jako sebe sama.

Úvod
Jeden zákoník se Spasitele zeptal: „Co čině, život věčný dědičně obdržím?“ (Lukáš
10:25.) Následující náměty pro výuku mohou studentům pomoci naučit se tomu, co
znamená milovat Boha a své bližní jako sebe sama.
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Náměty pro výuku
Lukáš 10:25–37
Ježíš učí podobenství o milosrdném Samaritánovi
Požádejte některého studenta, aby přečetl tato slova presidenta Dietera
F. Uchtdorfa z Prvního předsednictva:

„Lidé kolem nás nejsou dokonalí. Lidé dělají věci, které nás rmoutí a které nás
mohou zklamat a rozzlobit. V tomto smrtelném životě tomu tak bude vždy.“
(„Milosrdní obdrží milosrdenství“, Liahona, květen 2012, 77.)

Vyzvěte členy třídy, aby se zamysleli nad tím, zda znají někoho, kdo dělá něco, co je
rmoutí nebo co je může zklamat či rozzlobit.

• Proč může být těžké mít rád toho, kdo toto dělá?

Vyzvěte studenty, aby se při studiu Lukáše 10:25–37 zaměřili na pravdy, které je
mohou vést, když jednají s těmi, k nimž může být těžké pociťovat lásku.

Připomeňte studentům, že během osobního studia Lukáše 10 se učili o zákoníkovi,
který se Spasitele zeptal, jak může obdržet věčný život.

Požádejte některého studenta, aby přečetl Lukáše 10:26–28. Členy třídy vyzvěte,
aby tyto verše sledovali a vyhledali Spasitelovu odpověď. Poté je požádejte, aby se
podělili o to, co našli.

• Jakou zásadu o tom, co musíme dělat, abychom získali věčný život, se z těchto
veršů dozvídáme? (Studenti mohou použít různá slova, ale v jejich odpovědích
by měla zaznít zásada podobná této: Abychom získali věčný život, musíme
milovat Boha a své bližní jako sebe sama. Napište tuto zásadu na tabuli.)

• Co znamená milovat Boha celým svým srdcem, duší, silou a myslí?

Poukažte na slova „milovat … své bližní jako sebe sama“ napsaná na tabuli. Abyste
studentům pomohli porozumět tomu, co znamená milovat své bližní jako sebe
sama, požádejte je, aby na tabuli napsali to, co v rámci běžného dne dělají. (Mezi
tyto činnosti může například patřit: připravit se na den, jíst, spát, dělat domácí
úkoly atd.)

Poté, co vytvoříte na tabuli tento seznam, studenty vyzvěte, aby se zamysleli nad
tím, kolik jejich činností se zaměřuje na ně samotné. (Mohli byste je vyzvat, aby
u každé činnosti určili, zdali ji dělají pro sebe, pro druhé nebo pro Boha.)

• Čemu se můžeme z této činnosti naučit?

• Jak se můžeme více zaměřovat na blaho druhých a snažit se je mít rádi tak, jako
máme rádi sami sebe?

• Jak toto můžeme dělat i během činností, které děláme sami pro sebe? (Možné
příklady: můžeme obědvat s těmi, kteří vypadají osaměle, nebo můžeme během
školních aktivit chválit druhé.)
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• Jak nám podle vás snaha milovat Boha a své bližní tak, jako milujeme sami
sebe, může pomáhat pokračovat na cestě k věčnému životu?

Požádejte některého studenta, aby přečetl Lukáše 10:29. Členy třídy vyzvěte, aby
text sledovali a vyhledali druhou otázku, kterou zákoník Ježíšovi položil.

• Jak zněla zákoníkova druhá otázka?

Připravte několik studentů na to, že zahrají podobenství o milosrdném
Samaritánovi, které se nachází v Lukášovi 10:30–35. Jednoho studenta požádejte,
aby byl vypravěčem, a další, aby hráli role zraněného židovského muže, dvou
lupičů, kněze, Levíty a Samaritána. (Pokud máte ve třídě málo studentů, mohou
hrát několik rolí zároveň.) Mohli byste jim poskytnout nějaké rekvizity, například
jmenovky, náhradní oděv, který lupiči strhnou z židovského muže, dvě nádoby
představující olej a víno, pojízdnou židli představující Samaritánovo zvíře a dvě
mince představující dva peníze. (Poznámka: Účinkující byste mohli vybrat předem
a dát jim konkrétní pokyny, abyste zajistili, že scéna bude zahraná působivě,
vhodně a bezpečně.)

Požádejte vypravěče, aby přečetl Lukáše 10:30–35, a účinkující, aby podobenství
zahráli. Členy třídy vyzvěte, aby scénku sledovali a zjistili, čemu Spasitel učil
ohledně toho, kdo je naším bližním. Po scénce studentům řekněte, aby se vrátili na
svá místa.

• Který Samaritánův skutek na vás zapůsobil nejvíce?

Abyste členům třídy pomohli porozumět tomu, co bylo možné od kněze, Levíty
a Samaritána očekávat, některého z nich požádejte, aby přečetl toto vysvětlení:

V Mojžíšově zákoně je psáno, že kněží a Levíté měli za úkol [a za povinnost] sloužit
Bohu a svým bližním jak v chrámu, tak jako učitelé a ti, kteří jsou příkladem Božího
zákona. Tito nositelé kněžství si byli plně vědomi přikázání „milovati budeš
bližního svého jako sebe samého“. (Leviticus 19:18.) Levítům byl ve skutečnosti
svěřen úkol pomáhat příchozím po stránce ekonomické i jiné. (Viz Leviticus
25:35–36.) Naproti tomu „Samaritáni byli částečně Izraelité a částečně pohané.
Jejich náboženství bylo směsí židovské a pohanské víry a praktik. … Židé [si]
vypěstovali vůči Samaritánům [nenávist], protože Samaritáni odpadli od
náboženství Izraelitů.“ (Průvodce k písmům, „Samaritáni“, scriptures.lds.org.) Židé
a Samaritáni se obvykle snažili jeden druhému vyhýbat.

• Proč mohly být v tomto podobenství skutky kněze, Levíty a Samaritána
překvapující?

• Z jakých důvodů Samaritán nemusel chtít zraněnému Židovi pomoci?

• Co podle Lukáše 10:33 pohnulo Samaritána k tomu, aby jednal, když uviděl
zraněného muže?

Poukažte na to, že mít milosrdenství znamená všímat si potřeb či problémů
druhého člověka a pociťovat touhu udělat cokoli, co dotyčnému člověku pomůže.

Požádejte některého studenta, aby přečetl Lukáše 10:36–37. Členy třídy vyzvěte,
aby text sledovali a zaměřili se na to, čemu Spasitel zákoníka dál učil.

• Jak toto podobenství zodpovídá otázku položenou ve verši 29: „Kdo jest můj
bližní?“
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Pomozte studentům porozumět tomu, že skutečnost, že Spasitel v tomto
podobenství hovořil o Samaritánovi, naznačuje, že náš bližní není jen někdo, kdo
žije poblíž nás, ale všechny děti Nebeského Otce – včetně těch, ke kterým může být
těžké pociťovat lásku.

Požádejte některého studenta, aby přečetl tato slova presidenta Howarda
W. Huntera:

„Je třeba pamatovat na to, že i když si přátele vybíráme sami, naše bližní nám
vybírá Bůh – ať již jsme kdekoli. Láska nemá mít žádné hranice. … Kristus řekl:
‚Nebo milujete-li ty, kdož vás milují, jakou odplatu máte? Zdaliž i publikáni téhož
nečiní?‘ (Matouš 5:46.)“ („The Lord’s Touchstone“, Ensign, Nov. 1986, 35.)

• Čemu Spasitel podle Lukáše 10:37 učil zákoníka, že má udělat?

Vyzvěte studenty, aby se znovu zamysleli nad těmi, o nichž si dříve mysleli, že pro
ně může být těžké pociťovat k nim lásku.

• Co můžeme dělat, abychom chovali lásku a milosrdenství k těm, k nimž může
být těžké pociťovat lásku?

• Vzpomeňte si na to, kdy jste vy nebo někdo, koho znáte, následovali
Spasitelovu radu „milovati … bližního svého jako sebe samého“. (Lukáš 10:27.)
Jaký to mělo následek?

Vydejte svědectví o pravdách probíraných v dnešní lekci. Na tabuli napište
následující nedokončenou větu a vyzvěte studenty, aby si ji přepsali do studijního
deníku nebo zápisníku a doplnili ji: Budu následovat příklad milosrdného Samaritána
tím, že …

Příští blok (Lukáš 10:38–17:37)
Vysvětlete studentům, že v příštím bloku budou probírat, jak Ježíš opakovaně
pokáral farizee za to, že snažili budit zdání, že jsou spravedliví, zatímco v nitru byli
sobečtí. Vyzvěte je, aby se zamysleli nad tím, jak mohou být méně takovými, jako
jsou farizeové, a více takovými, jako jsou pokorní následovníci Krista. Studenti
budou probírat také několik dalších podobenství, která Ježíš uvedl, včetně
podobenství o marnotratném synovi. Vyzvěte je, aby si všimli, co se stalo s bohatým
mužem, který věnoval svůj život získávání bohatství a opomíjení chudých.
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LEKCE 51

Lukáš 10:38–Lukáš 12:59
Úvod
Spasitel u Marty doma učil Marii a Martu. Později učil
učedníky mnoha pravdám ohledně modlitby a varoval je před
pokrytectvím a žádostivostí.

Náměty pro výuku

Povzbuzujte studenty, aby uplatňovali pravdy, kterým se učí
Pokud se člověk naučí nějaké zásadě evangelia, ale nejedná podle ní, nenaučil se vše, co měl.
Uplatnění zásady v praxi nastává tehdy, když člověk přijme určitou pravdu v srdci a v mysli a poté
podle této pravdy jedná. Povzbuzujte studenty, aby uplatňovali pravdy evangelia tím, že budou
jednat podle duchovních nabádání, která dostávají.

Lukáš 10:38–42
Ježíš učí Marii a Martu
Vyzvěte studenty, aby si vzpomněli na rozhodnutí, která museli učinit včera.
Požádejte je, aby věnovali minutu tomu, že si zapíší co nejvíce těchto rozhodnutí do
studijního deníku nebo zápisníku. Požádejte několik z nich, aby se podělili
o některá svá dobrá rozhodnutí s ostatními členy třídy.

• V jakých situacích se například musíme rozhodovat mezi dvěma
dobrými věcmi?

Vyzvěte studenty, aby se při studiu Lukáše 10:38–42 zaměřili na zásadu, které
Spasitel učil a která nás může při rozhodování vést – zvláště když se můžeme
rozhodnout mezi více dobrými možnostmi.

Vysvětlete, že poté, co Spasitel pronesl podobenství o milosrdném Samaritánovi,
vydal se do Betany a navštívil dům ženy jménem Marta.

Požádejte některého studenta, aby přečetl Lukáše 10:38–40. Členy třídy vyzvěte,
aby text sledovali a věnovali pozornost tomu, co se Marta a její sestra Maria
rozhodly dělat, zatímco Spasitel pobýval u nich doma.

• Co dělala Maria, když Spasitel pobýval u nich doma?

• Co dělala Marta? (Poukažte na to, že slova pečlivá byla při mnohé službě ve
verši 40 znamenají, že byla zaneprázdněna mnoha povinnostmi.)
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Ukažte obrázek „Maria a Marta“.
(Kniha obrázků z evangelia [2009], č. 45;
viz také LDS.org.) Vysvětlete, že
pohostinnost byla v Ježíšově době velmi
důležitá. Marta se snažila dělat to, co by
se od ní jakožto od hostitelky obvykle
očekávalo. Soustředila se na časné
záležitosti, jako jsou příprava
a podávání jídla.

• O co podle verše 40 Marta Spasitele
požádala, co naznačuje, že si dělala
starosti s časnými záležitostmi?

Požádejte některého studenta, aby
přečetl Lukáše 10:41–42. Členy třídy
vyzvěte, aby text sledovali a vyhledali
Spasitelovu odpověď Martě.

• Co mohl mít Spasitel na mysli, když
řekl: „Jednohoť jest potřebí. Mariať dobrou stránku vyvolila“?

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

„Bylo chvályhodné, že Marta byla ‚pečlivá … a [dělala si starosti] při mnohých
věcech‘ (v. 41), ale učení se evangeliu od Mistra Učitele bylo ‚potřebnější‘.“
(„Dobré, lepší, nejlepší“, Liahona, listopad 2007, 104.)

• Co mohl mít Spasitel na mysli, když řekl, že dobrá stránka, kterou si zvolila
Maria, „nebude odjata od ní“ (Lukáš 10:42)? (Tím, že se Maria rozhodla
naslouchat Spasiteli místo toho, aby se soustředila na časné záležitosti, mohla
obdržet duchovní požehnání, která jsou věčná.)

• Jaké zásadě se můžeme naučit ze Spasitelových slov adresovaných Martě?
(Studenti mohou použít různá slova, ale měli by rozpoznat tuto zásadu:
Rozhodneme-li se věnovat spíše duchovním záležitostem než časným
starostem, obdržíme trvalá požehnání.)

• Jak se můžeme věnovat duchovním záležitostem a zároveň se postarat i o další
věci, kterých „jest potřebí“ (Lukáš 10:42), ačkoli jsou méně důležité?

Požádejte některého studenta, aby přečetl tento citát od staršího Oakse:
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„Když zvažujeme různé možnosti, máme pamatovat na to, že nestačí jen to, když
je něco dobré. Některé možnosti jsou lepší, a ještě jiné jsou nejlepší. …

Zamysleme se nad tím, jak využíváme svůj čas, když se rozhodujeme, zda se
budeme dívat na televizi, hrát videohry, surfovat po internetu nebo číst si knížky
nebo časopisy. Samozřejmě, že je dobré sledovat hodnotnou zábavu nebo
získávat zajímavé informace. Ale ne vždy takové věci stojí za tu část života,

kterou věnujeme tomu, abychom je získali. Některé věci jsou lepší, a jiné jsou nejlepší.“ („Dobré,
lepší, nejlepší“, 105.)

Vyzvěte studenty, aby si prošli rozhodnutí, která včera učinili, a označili každé
správné rozhodnutí buď jako „dobré“, „lepší“ nebo „nejlepší“. Požádejte jednoho
nebo dva studenty, aby vydali svědectví o tom, jak byli požehnáni, když dali
přednost duchovním záležitostem před starostmi časnými.

Lukáš 11
Ježíš učí své učedníky o modlitbě
Vyzvěte studenty, aby si představili, že jsou misionáři na plný úvazek a učí zájemce,
který se zkusil již několikrát pomodlit a má pocit, že Bůh mu neodpovídá. Zájemce
přemýšlí o tom, že se modlit přestane.

• Jak byste mohli pomoci na základě svých zkušeností tento problém vyřešit?

Vyzvěte studenty, aby se při studiu Lukáše 11 zaměřili na pravdy, které by mohly
pomoci tomu, kdo má dojem, že Bůh mu na modlitby neodpovídá.

Shrňte Lukáše 11:1–4 tím, že vysvětlíte, že poté, co učedníci slyšeli Spasitele, jak se
modlí, jeden z nich Ho požádal, aby je naučil se modlit, a Spasitel tak učinil.

Vysvětlete, že poté, co Pán učil své učedníky, jak se mají modlit, učil pomocí
přirovnání dalším pravdám ohledně modlitby, včetně toho, že Bůh je ochoten na
modlitby odpovídat.

Vyzvěte studenty, aby si ve dvojicích prostudovali Lukáše 11:5–13 a zaměřili se na
to, čemu Pán ohledně modlitby učil. Vysvětlete, že v Lukášovi 11:5–6 v Překladu
Josepha Smitha se píše: A řekl jim: váš Nebeský Otec vám neopomene dát, o cokoli
jej požádáte. A pravil jim podobenství řka: … Také poukažte na to, že v Lukášovi
11:4 v Překladu Josepha Smitha se píše: Jestliže tedy vy, jsouce zlí, umíte dobré dary
dávati dětem svým, čím více váš Nebeský Otec dá dobré dary, skrze Svatého
Ducha, těm, kteří ho prosí? Poté se členů třídy zeptejte:

• O co v podobenství, které jste četli ve verších 5–8, žádá jeden přítel
druhého? Proč?

• Proč podle vás onen druhý přítel nakonec splnil žádost toho prvního? (Mohli
byste vysvětlit, že slovo nezbednost ve verši 8 znamená, že onen muž byl ve své
žádosti neodbytný a vytrvalý, ačkoli jeho přítel zprvu jeho žádost odmítl.)

• Pokud onen muž, který potřeboval chléb, představuje nás, a jeho přítel
s chlebem představuje našeho Otce v nebi, co podle Spasitelova doporučení
musíme v situaci, kdy něco potřebujeme, dělat?
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Napište na tabuli tuto nedokončenou větu: Pokud se vytrvale modlíme a usilujeme
o požehnání od Nebeského Otce ve chvílích, kdy to potřebujeme, …

• Co podle verše 13 Nebeský Otec dává těm, kteří se vytrvale modlí a usilují
o Jeho požehnání?

• Jak byste na základě Spasitelova učení v Lukášovi 11:5–13 dokončili větu na
tabuli? (Poté, co odpovědí, doplňte větu na tabuli tak, aby vyjadřovala tuto
pravdu: Pokud se vytrvale modlíme a usilujeme o požehnání od
Nebeského Otce ve chvílích, kdy to potřebujeme, zodpoví nám modlitby
tak, aby nám to co nejvíce požehnalo.)

Zvažte možnost požádat studenty, aby se podělili o příklady toho, kdy obdrželi
odpověď na modlitbu, když vytrvale usilovali o požehnání od Nebeského Otce.

Shrňte Lukáše 11:14–54 tím, že vysvětlíte, že Ježíš vymýtil ďábla z jistého muže,
radil lidem, aby slyšeli slovo Boží, a pokáral farizeje a zákoníky kvůli jejich duchovní
neznalosti a zlovolnosti.

Lukáš 12
Spasitel varuje před pokrytectvím a žádostivostí
Přečtěte členům třídy níže uvedené otázky a vyzvěte je, aby přemítali o odpovědích:

• Chtěli jste někdy něco tak intenzivně, že jste na to stále mysleli?

• Jaké negativní dopady na nás tento způsob přemýšlení může mít?

Shrňte Lukáše 12:1–13 tím, že vysvětlíte, že když Spasitel stál před velkým
zástupem lidí, učil své učedníky, aby se vyvarovali pokrytectví. Také jim připomněl,
že vše skryté bude jednoho dne zjeveno a že Bůh zná své děti a bdí nad nimi. Jeden
muž pak Spasitele požádal, zda by nemohl promluvit s jeho bratrem a přesvědčit
ho, aby se s ním rozdělil o dědictví.

Požádejte některého studenta, aby přečetl Lukáše 12:14–15. Vyzvěte členy třídy, aby
text sledovali a zaměřili se na to, jak Spasitel na žádost tohoto muže odpověděl.

• Před čím Spasitel varoval ty, kteří byli s ním?

Vysvětlete, že slova vystříhejte se lakomství znamenají vyvarovat se chamtivosti
a žádostivosti. Na tabuli napište tuto pravdu: Pán nám přikazuje, abychom
nebažili po světském majetku.

• Proč se má člověk vyhýbat žádostivosti? Jak nám může tato pravda pomoci být
v životě šťastnější?

Vysvětlete, že Spasitel – poté, co řekl učedníkům, aby se vyhýbali žádostivosti –
pronesl podobenství, kterým ilustroval důležitost tohoto přikázání. Vyzvěte
studenty, aby si přečetli Lukáše 12:16–19 a zjistili, kolikrát dotyčný muž
v podobenství použil slova své a svá. Požádejte je, aby se podělili o to, co zjistili.

• Co se z toho, jak často tento muž používá slova své a svá, dozvídáme o jeho
zájmech?

• V jakém smyslu bychom mohli být pokoušeni, abychom byli jako tento muž?
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Požádejte některého studenta, aby přečetl Lukáše 12:20–21. Vyzvěte členy třídy, aby
text sledovali a zaměřili se na to, co Bůh o chamtivosti a žádostivosti tohoto muže
řekl. Požádejte studenty, aby se podělili o to, co zjistili.

Napište na tabuli níže uvedená slova staršího M. Russella Ballarda z Kvora Dvanácti
apoštolů. (Tento citát se nachází v proslovu „To, na čem záleží nejvíce, vydrží
nejdéle“, Liahona, listopad 2005, 44):

„To, na čem záleží nejvíce, vydrží nejdéle.“ (Starší M. Russell Ballard.)

• V jakém smyslu se bohatý muž v podobenství nesoustředil na to, „na čem záleží
nejvíce“?

• Proč by toto jeho jednání mohlo být považováno za pošetilé?

Shrňte Lukáše 12:22–30 tím, že vysvětlíte, že Pán zdůraznil, že Jeho učedníci se
nemusí přehnaně starat o své časné potřeby.

Požádejte některého studenta, aby přečetl Lukáše 12:31–34. Vysvětlete, že
v Lukášovi 12:34 v Překladu Josepha Smitha se píše: Tudíž usiluje o to, abyste nesli
kupředu království Boží. (Viz Překlad Josepha Smitha, Lukáš 12:34, v anglickém
vydání Bible SPD.) Požádejte členy třídy, aby text sledovali a zjistili, o co měli podle
Spasitelovy rady Jeho učedníci usilovat, místo aby se zaměřovali na vlastní
sobecké tužby.

• O co měli učedníci podle Ježíšových rad usilovat?

• Co jim bylo slíbeno, pokud se budou snažit přispět svým dílem k tomu, aby
království Boží spělo kupředu?

• Jak byste shrnuli Spasitelovo učení v Lukášovi 12:31–34 a vyjádřili ho jako
určitou zásadu? (Studenti mohou použít vlastní slova, ale měli by rozpoznat
následující zásadu: Pokud budeme usilovat o to, aby Boží království spělo
kupředu a Jeho spravedlivost byla nastolena, Bůh nám pomůže postarat
se o naše potřeby a připraví pro nás místo ve svém království.)

• Jak se můžeme snažit přispět svým dílem k tomu, aby Boží království spělo
kupředu? (Zatímco studenti odpovídají, mohli byste poukázat na zásadu, kterou
rozpoznali již dříve a která se týká věnování se spíše duchovním záležitostem
než časným starostem.)

Vydejte svědectví o tom, jak jste byli požehnáni, když jste se snažili upřednostňovat
duchovní záležitosti před časnými starostmi a přispět svým dílem k tomu, aby Boží
království spělo kupředu. Povzbuďte studenty, aby se zamysleli nad tím, zda se
zaměřují více na duchovní záležitosti, nebo na časné starosti. Vyzvěte je, aby si do
studijního zápisníku nebo deníku napsali, co udělají proto, aby dávali přednost
duchovním záležitostem před časnými starostmi a aby svým dílem pomáhali
Božímu království spět kupředu.

Shrňte Lukáše 12:35–59 tím, že vysvětlíte, že Spasitel učil své následovníky, aby se
připravovali na Jeho Druhý příchod. Pomohl jim pochopit, že tam, kde je mnoho
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dáno, mnoho je požadováno (viz verš 48), a vysvětlil, že Jeho evangelium způsobí
mezi lidmi velké rozdělení.
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LEKCE 52

Lukáš 13–14
Úvod
Ježíš učil o pokání a o království Božím a uzdravoval během
sabatu. Také pomocí podobenství učil o pokoře a o tom, jaká
je cena učednictví.

Náměty pro výuku
Lukáš 13:1–14:14
Ježíš uzdravuje během sabatu a učí o pokoře a o péči o ty, kterým v životě nepřálo
tolik štěstí
Přečtěte tuto situaci: Sedíte na obědě s několika přáteli a ti si všimnou chudě
oblečeného studenta, který sedí sám. Jeden z vašich přátel poznamená o vzezření
tohoto studenta něco neslušného a ostatní se začnou smát.

Požádejte studenty, aby se zamysleli nad tím, jak by se v takovéto situaci cítili.

• Jak byste například mohli v takovéto situaci zareagovat?

Vyzvěte studenty, aby v Lukášovi 13–14 zjistili, čemu Spasitel učil ohledně jednání
s těmi, kteří mají v životě méně štěstí než my.

Shrňte Lukáše 13:1–14:6 tím, že vysvětlíte, že Spasitel pronesl podobenství
o fíkovníku, který bude skácen, pokud neponese ovoce. Toto podobenství učí tomu,
že pokud nebudeme činit pokání, zahyneme. Během sabatu uzdravil jistou ženu
a učil o království Božím a o tom, komu bude dovoleno do něj vstoupit. Také
truchlil nad nadcházejícím zničením Jeruzaléma. V Lukášovi 14:1–6 čteme o tom,
že Spasitel byl o sabatu pozván na jídlo do domu jednoho z předních farizeů. Před
jídlem Spasitel uzdravil muže, který trpěl vodnatelností, což je nemoc, která
způsobovala, že měl otoky.

Rozdělte studenty do dvojic. Požádejte jednoho studenta v každé dvojici, aby si
přečetl Lukáše 13:15–16, a druhého, aby si přečetl Lukáše 14:5–6. Vyzvěte studenty,
aby se zaměřili na Spasitelovy odpovědi farizeům, kteří Ho obviňovali z toho, že
uzdravením těchto lidí porušil sabat. Poté je vyzvěte, aby se o to, co zjistili, podělili
se svým společníkem ve dvojici.

Po uplynutí dostatečné doby se členů třídy zeptejte:

• Jakými slovy se zde popisuje, co by farizeové udělali pro svá zvířata během
sabatního dne? (Odvázali by je a vytáhli z jámy.)

• Čemu se můžeme naučit ze Spasitelova příkladu, jak ctít sabatní den a jak ho
světit? (Služba potřebným lidem je během sabatního dne vhodnou činností.
Spasitelův spravedlivý příklad stojí v protikladu k postoji některých farizeů, kteří
během sabatu ospravedlňovali pomáhání zvířatům, ale nikoli lidem.)
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Shrňte Lukáše 14:7–11 vysvětlením, že poté, co Spasitel uzdravil muže trpícího
vodnatelností, pokáral další hosty na obědě za snahu vyvyšovat se díky tomu, že
sedí na nejčestnějších místech nejblíže hostiteli.

Požádejte některého studenta, aby přečetl Lukáše 14:12–14. Členy třídy vyzvěte,
aby text sledovali a zaměřili se na to, čemu Spasitel učil farizee, který ho k sobě
pozval na oběd.

• Jaké rady dal Spasitel tomuto farizeovi?

• Z jakých důvodů mohou lidé zvát své přátele a bohaté sousedy na oběd?

Vysvětlete, že ve Spasitelově době měli ti, kteří byli chromí, kulhaví nebo slepí,
často potíže postarat se sami o sebe, a v důsledku toho byli chudí. Někteří farizeové
se na tyto lidi dívali s opovržením. (Viz Lukáš 16:14–31.)

• Z jakých důvodů mohou lidé v dnešní době pohlížet na druhé s opovržením?

• Jakou zásadu týkající se snahy pomáhat těm, kteří mají v životě méně štěstí než
my, můžeme najít v Lukášovi 14:14? (Jedna ze zásad, kterou mohou studenti
rozpoznat, zní: Budeme-li se snažit pomáhat lidem, kteří mají v životě
méně štěstí než my, Pán nás při vzkříšení odmění.)

Poukažte na to, že když se budeme snažit pomáhat těm, kteří mají v životě méně
štěstí než my, bude nám Pán – kromě odměny při vzkříšení – také žehnat
v tomto životě.

• Jak můžeme pomáhat těm, kteří mají v životě méně štěstí než my?

• Kdy jste vy nebo někdo, koho znáte, obdrželi požehnání díky tomu, že jste se
takovým lidem snažili pomoci?

Vyzvěte studenty, aby se zamysleli nad tím, jak mohou pomáhat těm, kteří mají
v životě méně štěstí než oni. Povzbuďte je, aby si dali za cíl sloužit lidem, kteří mají
v životě méně štěstí než oni, a aby si tento cíl zapsali do studijního deníku nebo
zápisníku.

Lukáš 14:15–35
Ježíš pronáší podobenství o velké hostině a učí o tom, jaká je cena učednictví
Požádejte studenty, aby na tabuli napsali, co mohou být například požádáni
obětovat jakožto učedníci Ježíše Krista nebo čeho mohou být požádáni se vzdát.

• K jakým výmluvám by člověk mohl být pokoušen, aby se přinášení těchto
obětí vyhnul?

Vyzvěte členy třídy, aby se při dalším studiu Lukáše 14 zaměřili na zásady, které
popisují, co Ježíš Kristus po svých učednících požaduje.

Vysvětlete, že poté, co Spasitel radil farizeům, aby zvali na hostiny ty, kterým
v životě nepřálo tolik štěstí, někdo v místnost Spasiteli řekl: „Blahoslavený, kdož jí
chléb v království Božím.“ (Lukáš 14:15.) V odpověď na tato slova Spasitel pronesl
podobenství o velké večeři.

Požádejte studenty, aby si přečetli Lukáše 14:16–24 nahlas se svými společníky ve
dvojicích z dřívější činnosti v této lekci. Vyzvěte jednoho studenta v každé dvojici,
aby se zaměřil na pozvánku, kterou v tomto podobenství lidé obdrželi. Řekněte
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druhému v každé dvojici, aby se zaměřil na výmluvy, které zmiňovali ti, kteří
pozvánku odmítli. Po uplynutí dostatečné doby se členů třídy zeptejte:

• V jakém smyslu se evangelium Ježíše Krista podobá velké hostině? (Možné
odpovědi: evangelium je dar, který byl pro nás připraven; může nás naplnit
a uspokojit naše potřeby; jsme pozváni, abychom evangelium přijali; toto
pozvání můžeme přijmout i odmítnout.)

• Jaké výmluvy uvedli ti, kteří pozvání na tuto velkou večeři nepřijali?

• Co tyto výmluvy vypovídají o prioritách těchto lidí?

Co je podle verše 24 důsledkem toho, když dáváme přednost něčemu jinému než
Pánu a Jeho evangeliu? (Studenti mohou rozpoznat například tuto zásadu: Pokud
dáme přednost něčemu jinému než Pánu a Jeho evangeliu, ztratíme
požehnání, která bychom mohli jinak obdržet.)

Požádejte studenty, aby se podívali na tabuli, kde je uveden seznam obětí, které
mohou být od nich jakožto od učedníků Ježíše Krista vyžadovány.

• Jaká požehnání bychom mohli ztratit, kdybychom nebyli ochotni tyto oběti
přinášet?

Vysvětlete, že poté, co Spasitel toto podobenství pronesl, promluvil k zástupu
ohledně toho, co vyžaduje od svých učedníků. Požádejte některého studenta, aby
přečetl Lukáše 14:25–27. Vysvětlete, že Překlad Josepha Smitha v anglickém vydání
Bible SPD Spasitelovo učení v Lukášovi 14:25–27 tyto verše objasňuje: Šli pak
mnozí zástupové s ním. A obrátiv se, řekl jim: Jde-li kdo ke mně, a nemá-li v
nenávisti otce svého, i matky, i manželky, i dětí, i bratří, i sester, či manžela, ano i
života svého; neboli jinými slovy bojí se položiti život svůj pro mne, nemůže býti
mým učedlníkem. A kdožkoli nenese kříže svého, a jde za mnou, nemůže býti
mým učedlníkem. Protož, složtež to v srdcích svých, že budete činiti to, čemu vás
učím a co přikazuji vám. Vyzvěte členy třídy, aby text sledovali a zaměřili se na to,
co podle Spasitelových slov musí být Jeho učedníci ochotni dělat.

Používání pomůcek ke studiu písem
Církev připravila rozsáhlý soubor pomůcek ke studiu písem, a v některých jazycích jsou tyto
pomůcky součástí vytištěných standardních děl. Mezi tyto studijní pomůcky patří poznámky pod
čarou, rejstřík, fotografie, obrázky a mapy. Jsou to cenné zdroje, které mohou při svém studiu
písem využívat. Povzbuzujte studenty, aby při svém osobním studiu tyto pomůcky ke studiu písem
používali.

• Co podle Spasitelových slov musí být Jeho učedníci ochotni dělat?

Vysvětlete, že jedním z významů řeckého slova, které je zde přeloženo jako mít
v nenávisti, je „mít méně rád“. (James Strong, The Exhaustive Concordance of the
Bible [1890], „misĕō“, 48.) Spasitel vysvětloval, že pro Jeho učedníky platí, že jejich
oddanost k rodině či dokonce k vlastnímu životu musí následovat až po oddanosti
k Němu. (Viz také Matouš 10:37.) Vzít svůj kříž odkazuje na ukřižování
a představuje ochotu obětovat svůj život za Krista, který obětoval život za nás. (Viz
také Překlad Josepha Smitha, Matouš 16:26.)
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• Jakým pravdám týkajícím se toho, jak být učedníkem Ježíše Krista, se můžeme
z těchto veršů naučit? (Studenti mohou rozpoznat různé pravdy, ale ujistěte se,
že v jejich odpovědích zazní přibližně tato pravda: Učedníci Ježíše Krista musí
být ve snaze následovat Ho ochotni obětovat vše. Mohli byste studenty
vyzvat, aby si tuto pravdu napsali na okraj stránky vedle Lukáše 14:25–27.

• Proč podle vás musí být učedníci Ježíše Krista ochotni upřednostnit Ho přede
vším, včetně členů své rodiny a vlastního života?

Napište na tabuli slova složtež to v srdcích svých. (Lukáš 14:27 v Překladu Josepha
Smitha v anglickém vydání Bible SPD.)

• Co podle vás slova „složtež to v srdcích svých“ znamenají? (Vysvětlete, že
v tomto kontextu slovo složit znamená předsevzít si nebo se pevně rozhodnout.)

• Co si Spasitel přeje, abychom si v srdci složili neboli předsevzali?

• Jaké zásadě se můžeme naučit z Lukáše 14:27 v Překladu Josepha Smitha?
(Studenti by měli rozpoznat přibližně tuto zásadu: Když si v srdci dáme
předsevzetí, že budeme dělat to, čemu nás Ježíš Kristus učí a co nám
přikazuje, staneme se Jeho učedníky.)

Dejte každému studentovi výtisk níže uvedeného citátu od staršího Larryho
W. Gibbonse ze Sedmdesáti. Některého studenta požádejte, aby ho přečetl. Členy
třídy vyzvěte, aby text sledovali a zjistili, co můžeme dělat, abychom podle této
zásady žili.

„Když si začínáte stanovovat priority v životě, pamatujte na to, že jediná pravá
jistota v životě je dodržování přikázání. …

… Jak je to úžasné rozhodnout se už v mládí – a jednou pro vždy – co budete
dělat a co dělat nebudete s ohledem na čestnost, slušnost, cudnost, Slovo
moudrosti a sňatek v chrámu.

Bratři a sestry, držte se na přímé a úzké cestě. Ne, držte se ve středu přímé a úzké
cesty. Neodchylujte se; nebloumejte; nebuďte lehkomyslní; buďte opatrní.

… Dodržování přikázání vám přinese štěstí, které až příliš mnozí hledají na jiných místech.“
(„Protož složtež to v srdcích svých“, Liahona, listopad 2006, 103, 104.)

• Které přikázání jste se pevně rozhodli dodržovat? Jak jste byli požehnáni díky
tomu, že jste se rozhodli toto přikázání dodržovat?

Povzbuďte studenty, aby si v srdci předsevzali, co budou „dělat a co dělat
[nebudou] s ohledem na čestnost, slušnost, cudnost, Slovo moudrosti a sňatek v
chrámu“. Mohli byste studenty vyzvat, aby si své rozhodnutí zapsali do studijního
deníku nebo zápisníku.

Vysvětlete, že Spasitel, poté, co učil těmto zásadám o učednictví, uvedl dvě
přirovnání. Požádejte některého studenta, aby přečetl Lukáše 14:28–30, a jiného,
aby přečetl Lukáše 14:31–33. Vyzvěte členy třídy, aby text sledovali a zamysleli se
nad tím, co tato dvě přirovnání znázorňují.

• Co podle vás tato dvě přirovnání znázorňují?
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Vysvětlete, že obě přirovnání znázorňují, jak je důležité si spočítat nebo určit, co vás
bude určitá činnost stát, než ji začnete uskutečňovat, abyste se mohli rozhodnout,
zda ji budete schopni dokončit. Spasitel si přál, aby Jeho následovníci pečlivě
zvážili, zda jsou ochotni obětovat vše, co je nutné pro to, aby mohli jako Jeho
učedníci vytrvat až do konce. (Viz také Překlad Josepha Smitha, Lukáš 14:31,
v anglickém vydání Bible SPD.)

Vyzvěte studenty, aby se znovu zamysleli nad seznamem obětí uvedeném na tabuli.
Požádejte několik z nich, aby vysvětlili, proč jsou jakožto učedníci Ježíše Krista
ochotni tyto oběti přinášet.

Zvažte možnost požádat studenty, aby si označili verš 33, který jednoduše shrnuje
Spasitelovo učení v této kapitole. Vydejte svědectví o pravdách, o nichž jste
diskutovali.
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LEKCE 53

Lukáš 15
Úvod
Farizeové a zákoníci si stěžovali na to, že se Spasitel stýká
s publikány a hříšníky. Spasitel jim odpověděl podobenstvími
o ztracené ovci, o ztraceném groši a o marnotratném synovi.

Náměty pro výuku
Lukáš 15:1–10
Ježíš pronáší podobenství o ztracené ovci a ztraceném groši
Na začátku hodiny se studentů zeptejte, zda někdy ztratili něco, co pro ně
bylo cenné.

• Co jste byli ochotni udělat pro to, abyste to našli? Proč?

• Co podle vás znamená, že je někdo duchovně „ztracený“? (Pomozte studentům
porozumět tomu, že se tento výraz může týkat těch, kteří dosud nepřijali
znovuzřízené evangelium Ježíše Krista, i těch, kteří v současnosti podle učení
evangelia nežijí.)

Vyzvěte členy třídy, aby si vzpomněli na někoho, koho znají a kdo je možná
duchovně ztracený. Řekněte jim, aby se zamysleli nad tím, jak na tohoto člověka
pohlížejí.

Vysvětlete, že Lukáš 15 obsahuje Spasitelovo učení ohledně těch, kteří jsou
duchovně ztracení. Vyzvěte studenty, aby v Lukášovi 15 vyhledali pravdy týkající se
toho, jak Nebeský Otec nahlíží na ty, kteří jsou duchovně ztracení, a jakou máme
vůči nim zodpovědnost.

Požádejte některého studenta, aby přečetl Lukáše 15:1–2. Vyzvěte členy třídy, aby
text sledovali a zaměřili se na to, kdo se k Ježíšovi přibližoval a na co si farizeové
a zákoníci stěžovali.

• Kdo se ke Spasiteli přibližoval? Na co si farizeové a zákoníci stěžovali?

• Co tyto stížnosti o farizeích a zákonících vypovídají?

Vysvětlete, že Spasitel reagoval tím, že pronesl tři podobenství: jedno o ztracené
ovci, další o ztraceném groši a další o marnotratném synovi. Účelem těchto
podobenství bylo dodat naději hříšníkům i odsoudit pokrytectví a samolibou
povýšenost zákoníků a farizeů. Povzbuďte studenty, aby věnovali pozornost tomu,
proč se předmět každého podobenství ztratil a jak byl nalezen.

Překreslete na tabuli níže uvedenou tabulku nebo ji nakopírujte na papír,
který rozdáte studentům. Vytvořte ze studentů dvojice a zadejte jednomu

studentovi, aby si prostudoval Lukáše 15:3–7, a druhému, aby si prostudoval
Lukáše 15:8–10. Vyzvěte studenty, aby si přečetli zadaná podobenství a vyhledali
odpovědi na otázky uvedené v levém sloupci. (Třetí podobenství se bude probírat
později v průběhu lekce.)
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Podobenství o ztracené ovci, ztraceném groši
a marnotratném synovi

Lukáš 15:3–7 (viz také verš 4,
poznámka pod čarou a v anglickém
vydání Bible SPD)

Lukáš
15:8–10

Lukáš
15:11–32

Co se ztratilo?

Proč se to ztratilo?

Jak se to nalezlo?

Jakými slovy se popisuje
nalezení ztraceného
předmětu?

Po uplynutí přiměřené doby studenty požádejte, aby svému společníkovi ve dvojici
zadané podobenství vysvětlili a odpověděli na otázky z tabulky. Poté, co oba
studenti v každé skupině tuto činnost dokončí, požádejte několik z nich, aby přišli
k tabuli a dopsali do tabulky své odpovědi nebo (pokud jste tabulku na tabuli
nekreslili) aby se o své odpovědi podělili s celou třídou.

• Jaký je rozdíl mezi tím, jak se ztratila ovce a jak se ztratil groš? (Ovce se
neztratila svou vinou, ale groš se ztratil kvůli nedbalosti či lehkomyslnosti svého
majitele [viz David O. McKay, Conference Report, Apr. 1945, 120, 121–122].)

• Co podle veršů 7 a 10 nalezený groš a nalezená ovce představují? (Představují
hříšníka, který činil pokání a obrátil se k Bohu.)

• Jakou máme zodpovědnost ve vztahu k těm, kteří se ztratili, nehledě na to,
jakým způsobem?

Na tabuli napište tuto neúplnou větu: Když druhým pomáháme pocítit touhu činit
pokání, …

• Jak byste na základě reakcí těch, kteří nalezli to, co se ztratilo, větu na tabuli
dokončili? (Studenti by měli rozpoznat přibližně tuto zásadu: Když druhým
pomáháme pocítit touhu činit pokání, máme radost a nebesa jásají.
Doplňte zásadu napsanou na tabuli. Mohli byste studenty vybídnout, aby zvážili
možnost zapsat si tuto pravdu do písem vedle Lukáše 15:1–10.)

• Jak jste vy nebo někdo, koho znáte, pomohli někomu, kdo byl duchovně
ztracený, pocítit touhu činit pokání nebo přilnout k Nebeskému Otci? Kdy
někdo pomohl vám? (Připomeňte studentům, že se nemají dělit o zážitky, které
jsou příliš důvěrné nebo osobní.)

Lukáš 15:11–32
Ježíš pronáší podobenství o marnotratném synovi
Vyzvěte členy třídy, aby se zamysleli nad touto situací: Mladá žena se dopustila
závažných hříchů a přestala se modlit a chodit na shromáždění. Pociťuje touhu
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začít se modlit a žít podle Pánových měřítek, ale obává se, že Pán ji nebude chtít
znovu přijmout.

Vyzvěte studenty, aby se zamysleli nad tím, zda znají někoho, kdo se může cítit
podobně jako tato mladá žena. Vysvětlete, že třetím podobenstvím v Lukášovi 15 je
příběh o marnotratném (což znamená rozhazovačném a nezodpovědně marnivém)
synovi, jeho starším bratrovi a jejich otci. Vyzvěte studenty, aby se při studiu tohoto
podobenství zaměřili na pravdy, jež mohou pomoci lidem, kteří mohou mít pocit,
že ztratili veškerou naději.

Zvažte možnost rozdělit studenty do skupinek po třech. Každé skupince
dejte výtisk níže uvedeného materiálu na rozdání. Požádejte je, aby si

nahlas ve své skupince přečetli Lukáše 15:11–32. Jednomu studentovi dejte za úkol
zamyslet se nad podobenstvím z pohledu marnotratného syna, druhému
studentovi zamyslet se nad ním z pohledu otce a třetímu studentovi zamyslet se
nad ním z pohledu staršího bratra.

Činnosti ve skupinkách
Během úkolů ve skupinkách mohou studenti ztratit ze zřetele účel činnosti, mohou si začít
povídat o osobních věcech nebo být laxní ve snaze něčemu se naučit. Buďte do výuky aktivně
zapojeni tím, že budete přecházet od skupinky ke skupince a vzdělávací činnost sledovat, abyste
tak pomáhali studentům soustředit se na zadaný úkol a získat z něho co největší užitek.

Poté, co si studenti zadané verše přečtou, vyzvěte je, aby ve skupinkách diskutovali
o otázkách uvedených na listu papíru, který jste jim rozdali.

Místo toho, abyste studenty požádali, aby si toto podobenství přečetli
a diskutovali o něm, jim můžete pustit video „The Prodigal Son“

[„Marnotratný syn“] (5:35) ze série videí The Life of Jesus Christ Bible Videos [Biblická
videa o životě Ježíše Krista]. Dejte každému studentovi výtisk níže uvedeného
materiálu na rozdání a vyzvěte je, aby při sledování videa vyhledali odpovědi na
otázky. Toto video je k dispozici na stránkách LDS.org.

Podobenství o marnotratném synovi
Marnotratný syn
• Co vám pomohlo přijít k sobě neboli uvědomit si, v jak hrozné situaci jste se nacházeli?

• Jak jste očekávali, že váš otec bude na váš návrat domů reagovat?

• Na co jste asi mysleli a co jste asi pociťovali, když se k vám otec zachoval tak, jak se zachoval?

Otec
• Na co jste asi mysleli a co jste asi pociťovali, když byl váš mladší syn pryč?

• Proč byste přivítali svého marnotratného syna doma tak, jak jste to udělali?

• Když váš starší syn nelibě nesl, jak jste se zachovali k jeho mladšímu bratrovi, jak jste mu pomohli
porozumět svému jednání?
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Starší bratr
• Na co jste asi mysleli a co jste asi pociťovali, když byl váš bratr pryč?

• Proč bylo pro vás těžké radovat se z bratrova návratu?

• Jaká požehnání jste obdrželi za to, že jste byli věrni svému otci?

Zeptejte se studentů, jak by vyplnili třetí sloupec (Lukáš 15:11–32) tabulky uvedené
na tabuli nebo na prvním materiálu na rozdání. Pište jejich odpovědi na tabuli nebo
vyzvěte studenty, aby si je napsali do papíru, který jste jim rozdali.

• Proč se marnotratný syn ztratil? (Na rozdíl od ovce a groše se marnotratný syn
ztratil kvůli vlastní vzpurnosti.)

• Čemu se můžeme naučit o tom, jak Nebeský Otec reaguje na ty, kteří se
k Němu skrze pokání vracejí, když si uvědomíme, že otec v tomto podobenství
představuje Nebeského Otce? (Studenti by měli rozpoznat přibližně tuto
zásadu: Navrátíme-li se k Nebeskému Otci tím, že budeme činit pokání
a usilovat o Jeho odpuštění, bude se radovat a přivítá nás zpátky
s otevřenou náručí. Napište tuto zásadu na tabuli.)

• Jak by tato zásada mohla pomoci těm, kteří se cítí duchovně ztracení?

Požádejte některého studenta, aby přečetl tento citát od staršího Jeffreyho
R. Hollanda z Kvora Dvanácti apoštolů:

„Cituplný obraz toho, jak starostlivý, věrný otec běží tomuto chlapci naproti
a zasypává ho polibky, je jednou z nejdojemnějších a nejsoucitnějších scén
v celých svatých písmech. Sděluje každému dítěti Božímu, ať svéhlavému či nikoli,
jak moc si Bůh přeje mít nás znovu v bezpečí svého náručí.“ („The Other
Prodigal“, Ensign May 2002, 62.)

Připomeňte studentům staršího bratra v podobenství.

• Proč se podle vás starší bratr zlobil?

Požádejte některého studenta, aby přečetl následující citát od staršího Hollanda,
a vyzvěte členy třídy aby věnovali pozornost postřehům týkajícím se toho, proč se
starší bratr zlobil:

„Tento syn není ani tolik rozzloben kvůli tomu, že ten druhý se vrátil domů, jako
kvůli tomu, že jeho rodiče z toho mají takovou radost. S pocity neuznání a možná
s až přílišnými pocity sebelítosti tento poslušný syn – a on je skutečně velmi
poslušný – na chvíli zapomíná, že nikdy nemusel poznat špínu či beznaděj, strach
či sebeznechucení. Na chvíli zapomíná, že mu již patří každé telátko na statku,
a stejně tak mu patří i všechna roucha ve skříni a všechny prsteny v zásuvce. Na

chvíli zapomíná, že jeho věrnost je a bude vždy odměněna. …
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Musí si ještě osvojit soucit a milosrdenství, šlechetnou velkorysost náhledu na věc, aby si
uvědomil, že se nejedná o návrat rivala. Je to jeho bratr. …

Tento mladší bratr byl dozajista vězněm – vězněm hříchu, hlouposti a ohrady pro vepře. Avšak
starší bratr také žije v jistém vězení. Dosud nebyl schopen dostat se z vězení vlastními silami.
Pronásleduje ho zelenooká příšera žárlivosti.“ („The Other Prodigal“, 63.)

• Proč byl podle staršího Hollanda onen starší bratr rozzlobený?

• Na co je zapotřebí pamatovat, když vidíme, jak je Bůh milosrdný a jak žehná
těm, kteří činí pokání a vracejí se k Němu?

• Jaké zásadě se z tohoto podobenství učíme ohledně toho, jak se stát více
takovými, jako je náš Otec v nebi? (Studenti by měli rozpoznat přibližně tuto
zásadu: Když budeme reagovat se soucitem a radovat se, když druzí činí
pokání, můžeme se stát více takovými, jako je náš Otec v nebi.)

Zopakujte zásady, kterým se studenti naučili z podobenství zaznamenaných
v Lukášovi 15. Požádejte studenty, aby vysvětlili, jak by tyto zásady mohli použít
v odpovědi farizeům a zákoníkům, kteří si stěžovali na to, že Ježíš jí s hříšníky.

Připomeňte studentům toho, na koho mysleli na začátku hodiny a kdo je možná
duchovně ztracený. Povzbuďte je, aby se s modlitbou zamysleli nad tím, jak by
tomuto člověku mohli pomoci činit pokání a přiblížit se Nebeskému Otci. Vyzvěte
studenty, aby si ve svém studijním deníku nebo zápisníku odpověděli na
tuto otázku:

• Jaká je jedna z možností, jak v praxi uplatníte to, čemu jste se dnes naučili?
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LEKCE 54

Lukáš 16
Úvod
Ježíš pronesl podobenství o nespravedlivém správci.
Farizeové slyšeli Ježíšovo učení a posmívali se Mu. Ježíš poté

farizee pokáral a učil je podobenství o bohatém muži
a Lazarovi.

Náměty pro výuku
Lukáš 16:1–12
Ježíš pronáší podobenství o nespravedlivém správci
Zvažte možnost přinést do třídy předměty, které by mohly představovat pozemská
bohatství a moc, jakými jsou například peníze, nějaké elektronické zařízení, diplom,
auto (hračku) nebo fotografii domu.

Začněte lekci tím, že se zeptáte:

• Na jaké věci se lidé často v srdci upínají a snaží se je získat? (Pokud jste do třídy
přinesli příslušné předměty, ukažte je studentům, jakmile je uvedou.
V opačném případě některého z nich požádejte, aby psal odpovědi členů třídy
na tabuli.)

• O jaká bohatství si Nebeský Otec přeje, abychom usilovali? (Požádejte
některého studenta, aby psal odpovědi členů třídy na tabuli. Možné odpovědi:
věčné rodiny, pokoj, radost a celestiální sláva. Řekněte dotyčnému studentovi,
aby tento seznam nadepsal slovy Věčná bohatství.)

Poukažte na to, že některým těmto věčným bohatstvím se můžeme těšit i v tomto
životě. Vyzvěte studenty, aby se zamysleli nad tím, která věčná bohatství jsou pro
ně obzvláště důležitá. Vybídněte je, aby při studiu Lukáše 16 vyhledali pravdy, které
jim mohou pomoci získat věčná bohatství.

Vysvětlete, že Spasitel poté, co pronesl podobenství o ztracené ovci, o ztracené
minci a o marnotratném synovi, pronesl také podobenství o nespravedlivém
správci. Mohli byste vysvětlit, že šafář neboli vládce, o němž se v tomto
podobenství píše, představuje správce, což je člověk, který spravuje obchodní
záležitosti, finance nebo majetek někoho druhého.

Požádejte některého studenta, aby přečetl Lukáše 16:1–2. Vyzvěte členy třídy, aby
text sledovali a zjistili, co se bohatý muž v tomto podobenství dozvěděl o svém
správci.

• Co správce dělal s majetkem bohatého muže?

• K jakým důsledkům vedla správcova marnotratnost? (Přišel o práci.)

Shrňte Lukáše 16:3–7 tím, že vysvětlíte, že správce si dělal starosti ohledně toho, co
bude dělat, když přišel o práci, protože na manuální práci se necítil a na to, aby
žebral, se příliš styděl. Vymyslel plán, který podle jeho názoru mohl vést k získání
pracovních příležitostí v jiných domácnostech. Navštívil dva dlužníky bohatého
muže a značně jim dluhy snížil, čímž doufal, že si získá jejich přízeň.

315



Požádejte některého studenta, aby přečetl Lukáše 16:8. Vyzvěte členy třídy, aby text
sledovali a zjistili, jak bohatý muž zareagoval, když se o správcově jednání
dozvěděl. Vysvětlete, že „synové tohoto světa“ jsou světsky smýšlející lidé
a „synové světla“ jsou následovníci Boha neboli duchovně smýšlející lidé.

• Jak bohatý muž zareagoval, když se o správcově jednání dozvěděl? Za co bohatý
muž správce chválil? (Bohatý muž chválil správce za chytrost, se kterou získal
přízeň dlužníků bohatého muže. Nechválil ho ale za jeho nepoctivost.)

Poskytněte studentům výtisk následujícího citátu staršího Jamese E. Talmage
z Kvora Dvanácti apoštolů. Požádejte některého studenta, aby citát přečetl. Vyzvěte
členy třídy, aby text sledovali a zjistili, čemu Spasitel prostřednictvím podobenství
o nespravedlivém správci učil.

„Pánovým záměrem bylo poukázat na rozdíl mezi zájmem, pozorností
a oddaností lidí zabývajících se světským vyděláváním peněz a vlažným chováním
těch, kteří prohlašují, že usilují o duchovní bohatství. …

Vezměte si ponaučení dokonce i od těch, kteří jsou nepoctiví nebo zlí; jestliže jsou
natolik prozíraví, aby si zajistili tu jedinou budoucnost, na kterou pomýšlejí, čím
více byste měli vy, kteří věříte ve věčnou budoucnost, pracovat na jejím zajištění!

… Nenapodobujte nespravedlivého správce a milovníky mamonu v nepoctivosti, chamtivosti
a lakotném hromadění bohatství, které je i v tom nejlepším případě pomíjivé, ale napodobujte je
v zanícení a prozíravosti týkající se budoucnosti a jejího zajištění.“ (Jesus the Christ, 3rd ed.
[1916], 463, 464.)

• Čemu si Spasitel přál, aby se učedníci od světsky smýšlejících lidí podobných
nespravedlivému správci naučili?

Na tabuli napište tuto neúplnou větu: Jestliže se připravujeme na věčnou budoucnost
moudře …

Požádejte některého studenta, aby přečetl Lukáše 16:10–12. Vyzvěte členy třídy, aby
text sledovali a zjistili, co Pán řekl, že musíme dělat, abychom byli požehnáni
duchovním bohatstvím. Vysvětlete, že slovo mamon označuje pozemská bohatství,
včetně peněz, majetku a známostí.

• Co podle vás znamená být „věrný v mále“ (verš 10)? (Poté, co studenti
odpovědí, připište na tabuli toto: a používáme pozemská bohatství spravedlivě, …

Obraťte pozornost studentů na seznam věčných bohatství uvedených na tabuli.

• Díky čemu jsou tato bohatství spravedlivá (viz verš 11)?

Vyzvěte studenty, aby větu na tabuli doplnili tak, aby vznikla zásada týkající se
toho, jak můžeme získat věčná bohatství. (Studenti by měli uvést tuto zásadu:
Jestliže se připravujeme na věčnou budoucnost moudře a používáme
pozemská bohatství spravedlivě, můžeme být požehnáni věčnými
bohatstvími.)

• Proč je někdy obtížné připravovat se na věčnou budoucnost moudře a pilně?

• Jak můžeme spravedlivě používat pozemská bohatství?
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• Jak spravedlivé používání pozemských bohatství odráží to, že jsme hodni toho,
aby nám byla svěřena věčná bohatství?

Oceňujte odpovědi studentů
Dbejte na to, abyste oceňovali odpovědi studentů – například tím, že jim poděkujete nebo se
k jejich odpovědi nějak vyjádříte. To studentům pomůže pocítit, že jim nasloucháte a že si jich
vážíte, a může jim to v budoucnu pomoci dělit se snáze o své odpovědi, postřehy a zkušenosti.

Lukáš 16:13–31
Ježíš kárá farizee a učí je podobenství o bohatém muži a Lazarovi
Obraťte pozornost studentů na seznam na tabuli (nebo k předmětům
představujícím pozemská bohatství, pokud jste si je přinesli) a vyzvěte je, aby se
zamysleli nad tím, jak nám pozemská bohatství mohou bránit v získání bohatství
věčných. Vybídněte je, aby při studiu Lukáše 16:13–26 vyhledali jednu z možných
odpovědí na tuto otázku.

Shrňte Lukáše 16:13–14 tím, že vysvětlíte, že Spasitel učil, že nemůžeme sloužit
Bohu a zároveň mamonu. (Viz verš 13.) Farizeové slyšeli Spasitelovo učení
a „posmívali“ (verš 14) se Mu. Vyzvěte studenty, aby v Lukášovi 16:14 vyhledali
slovo, které farizee popisuje a které nabízí jedno z možných vysvětlení toho, proč se
Spasiteli kvůli Jeho učení posmívali.

• Po čem farizeové – na základě toho, co jste se již o nich dozvěděli - dychtili? (Po
světském bohatství a moci. [Viz Matouš 23:2–6, 14.])

• Proč podle vás vedla farizee jejich chamtivost k tomu, aby se Spasiteli
posmívali?

Vysvětlete, že Překlad Josepha Smitha Lukáše 16:16–23 (v Průvodci k písmům)
tento rozhovor mezi farizei a Spasitelem ještě dále objasňuje. Požádejte některého
studenta, aby přečetl toto shrnutí onoho překladu:

Farizeové tvrdili, že Mojžíšův zákon a další prorocká písma (Starý zákon) pro ně byla zákonem,
a proto Ježíše jako svého soudce zavrhli. Ježíš vysvětlil, že Mojžíšův zákon a proroci o Něm
svědčili. Zpochybnil slova farizeů, protože popírali to, co bylo psáno, a pokáral je za to, že
převracejí „pravou cestu“. (Překlad Josepha Smitha, Lukáš 16:21.) Aby Spasitel pomohl farizeům,
kteří se v srdci upínali na pozemská bohatství a moc, porozumět jejich chování a důsledkům,
které z něho plynou, přirovnal je v podobenství uvedeném v Lukášovi 16:19–31
k bohatému muži.

Požádejte tři dobrovolníky, aby se zapojili do čteného divadla. Pověřte jednoho
dobrovolníka, aby četl Spasitelova slova (Lukáš 16:19–23), druhého, aby četl slova
bohatého muže (Lukáš.16:24, 27, 28, 30), a třetího, aby četl Abrahamova slova
(Lukáš 16:25, 26, 29, 31). Požádejte je, aby přečetli své části v Lukášovi 16:19–26.
Vyzvěte členy třídy, aby text sledovali a zaměřili se na to, co zažil chudý muž
jménem Lazar a co zažil bohatý muž.

• Jak se lišil smrtelný život bohatého muže a Lazara?
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• Jak se lišil jejich posmrtný život? (Mohli byste vysvětlit, že lůno Abrahamovo
[viz verš 22] představuje ráj v duchovním světě a že peklo [viz verš 23] označuje
vězení duchů. [Viz Bible Dictionary v anglickém vydání Bible SPD, „Abraham’s
Bosom“; Průvodce k písmům, „Peklo“.])

• V čem bohatý muž selhal, pokud jde o používání pozemských bohatství
spravedlivě?

Připomeňte studentům, že bohatý muž v tomto podobenství představuje chamtivé
farizee.

• Čemu se z tohoto podobenství můžeme naučit ohledně toho, co se stane, když
budeme chamtiví a nebudeme používat pozemská bohatství spravedlivě? (Poté,
co studenti odpovědí, napište na tabuli tuto zásadu: Budeme-li chamtiví
a nebudeme-li používat pozemská bohatství spravedlivě, nakonec
zakusíme utrpení a výčitky svědomí. [Viz také NaS 104:18.])

Abyste studenty připravili na rozpoznání další pravdy z tohoto podobenství,
vyzvěte je, aby si vzpomněli na někoho, na kom jim záleží a kdo se rozhodl, že ve
svém životě nebude poslušen Spasitelova učení.

• Co by podle vás mohlo tohoto člověka přesvědčit, aby činil pokání a změnil svůj
životní styl?

Požádejte pověřené studenty, aby přečetli své části v Lukášovi 16:27–31. Vyzvěte
členy třídy, aby text sledovali a zaměřili se na to, o co bohatý muž žádal.

• Co si bohatý muž přál, aby bylo učiněno pro jeho pět bratrů? Proč?

• Čemu bohatý muž věřil, že by se stalo, kdyby se jeho bratrům zjevil Lazar?

Vysvětlete, že bohatý muž věřil, že kdyby se jeho bratrům zjevil Lazar, činili by
pokání a byli by obráceni k pravdě. Obrácení je „změna víry, srdce a života člověka
a přijetí vůle Boží a přizpůsobení se jí“. (Průvodce k písmům, „Obrácení,
obrácený“, scriptures.lds.org.)

• Proč podle tohoto podobenství Abraham neposlal Lazara k bratrům
bohatého muže?

Poukažte na to, že Spasitel tím, že se zmínil o Mojžíšovi a o prorocích (viz Lukáš
16:29, 31), znovu odkazoval na písma, o nichž farizeové prohlašovali, že v ně věří
a že podle nich žijí, ale která ve skutečnosti zavrhli. Vysvětlete, že skutečný muž
jménem Lazar se později stal tím, „kdo z mrtvých vstal“ (verš 31), když ho Spasitel
přivedl zpátky k životu (viz Jan 11). Ježíš se později stal Tím, kdo vstal z mrtvých,
když byl vzkříšen. V obou případech však farizeové i ostatní zavrhli důkazy
o Spasitelově božskosti a nebyli přesvědčeni o tom, že mají činit pokání.

• Jaké pravdě ohledně obrácení se můžeme naučit z toho, čemu Abraham v tomto
podobenství učil bohatého muže? (Studenti mohou uvést různé pravdivé
zásady, ale ujistěte se o tom, že v jejich odpovědích zazní tato pravda: Obrácení
přichází tehdy, když věříme slovům proroků a dbáme na ně, nikoli tím, že
jsme svědky zázraků nebo že spatříme anděly.)

• Proč podle vás obrácení přichází spíše tehdy, když věříme slovům proroků
a dbáme na ně, než tím, že jsme svědky zázraků nebo že spatříme anděly?
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• Jak můžeme lidem pomoci uvěřit slovům proroků a dbát na ně?

• Která konkrétní učení proroků měla vliv na vaše obrácení?

Vyzvěte studenty, aby si do studijního deníku nebo zápisníku napsali, jak se mohou
zdokonalit ve víře a v poslušnosti konkrétních nauk nebo rad proroků, a tím
prohloubit své obrácení. Povzbuďte je, aby uplatňovali to, co si napsali.
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Lukáš 17
Úvod
Ježíš učil své učedníky o potřebě odpouštět druhým.
Apoštolové Ho poté požádali, aby prohloubil jejich víru.
Spasitel je v odpověď na to učil podobenství o neužitečném

služebníkovi. Ježíš později uzdravil deset malomocných, ale
jen jeden se vrátil, aby Mu poděkoval. Farizeové se dotazovali
Spasitele a On je učil o příchodu království Božího.

Náměty pro výuku

Zaměřte se na to, že budete pomáhat studentům naplňovat jejich roli
V rámci přípravy na každou lekci se zaměřujte nejen na to, co budou studenti ve třídě dělat, ale
také na to, jaká je jejich role. Místo toho, abyste se ptali sami sebe: „Co budu dnes ve třídě
dělat?“ nebo „O čem budu učit své studenty?“, máte spíše přistupovat k přípravě lekce s těmito
myšlenkami: „Co budou dnes ve třídě dělat moji studenti?“ a „Jak pomohu studentům objevit to,
co potřebují vědět?“

Lukáš 17:1–10
Apoštolové žádají Ježíše, aby prohloubil jejich víru
Vyzvěte studenty, aby si vybavili konkrétní situace, které po nich mohou vyžadovat,
aby nějak použili víru (například požádání o kněžské požehnání, placení desátku
nebo pronesení proslovu či výuka lekce na shromáždění). Požádejte několik z nich,
aby se podělili o to, co je napadlo, a jejich odpovědi pište na tabuli.

Vyzvěte studenty, aby přemítali o těchto otázkách:

• Přáli jste si někdy mít větší víru? Pokud ano, jaké zkušenosti nebo zážitky vás
k tomuto přání přivedly?

Vyzvěte studenty, aby při studiu Lukáše 17 vyhledali zásady, které jim mohou
pomoci prohloubit víru.

Shrňte Lukáše 17:1–2 vysvětlením, že Spasitel varoval, že ti, kteří druhé svádí
z cesty nebo je přemlouvají k hříchu, se z toho budou zodpovídat.

Vyzvěte studenty, aby si přečetli Lukáše 17:3–4 a zjistili, jaké přikázání, které by
mohlo vyžadovat víru, dal Spasitel svým učedníkům.

• Co měli učedníci podle Ježíšova přikázání ve verši 3 dělat, když jim někdo
ukřivdí nebo ublíží?

• Kolikrát měli učedníci podle verše 4 odpustit? (Zvažte možnost vysvětlit, že
Spasitelova odpověď říká, že nehledě na to, kolikrát se to stane, máme odpustit
tomu, kdo nám ublížil a činí pokání.)

• Proč může být obtížné odpustit někomu, kdo vám ublížil opakovaně?
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Požádejte některého studenta, aby přečetl Lukáše 17:5. Vyzvěte členy třídy, aby text
sledovali a zjistili, o co apoštolové Spasitele požádali poté, co jim řekl, aby
odpouštěli těm, kteří se vůči nim nějak prohřešují.

• O co apoštolové Spasitele požádali? (Mohli byste studenty vyzvat, aby si slova
„přispoř nám víry“ v písmech označili.)

• Jak mohla snaha o posílení víry v Pána apoštolům pomoci, aby byli poslušni
přikázání odpouštět druhým?

Shrňte Lukáše 17:6 tím, že vysvětlíte, že Spasitel poté apoštoly učil tomu, že víra
o velikosti malého hořčičného zrna může způsobit zázraky. Aby Ježíš apoštolům
pomohl poznat, jak mohou svou víru prohloubit, uvedl poté podobenství popisující
vztah mezi pánem a služebníkem.

Na tabuli napište tuto neúplnou větu: Naše víra se prohloubí tehdy, když …

Požádejte několik studentů, aby se střídali při čtení Lukáše 17:7–10. Vyzvěte členy
třídy, aby text sledovali a zjistili, co pán od svého služebníka očekával.

• Co pán od svého služebníka očekával?

Vysvětlete, že v biblické době se pán staral o všechny životní potřeby svého
služebníka a služebník věrně plnil požadované povinnosti. Díky tomu pán nemusel
služebníkovi vyjadřovat zvláštní díky nebo se vůči němu cítit zavázán kvůli tomu, že
služebník vykonává své povinnosti.

• Jak se Nebeský Otec podobá pánu z tohoto podobenství? Co od nás očekává?
(Že učiníme „všecko, což [nám] přikázáno“ [verš 10].)

Doplňte větu na tabuli tak, aby zněla takto: Naše víra se prohloubí tehdy, když se
budeme snažit činit vše, co nám Nebeský Otec přikazuje.

Abyste studentům pomohli zjistit, co dalšího může prohloubit jejich víru, zeptejte
se jich:

• Co mají podle verše 10 služebníci říci poté, co dodržovali přikázání svého pána?

• Co to znamená být „služebníci neužiteční“? (Znamená to, že nehledě na to, jak
dobře lidé dodržují přikázání, jsou vůči Bohu vždy dlužníky.)

• Proč jsme vůči Nebeskému Otci vždy dlužníky, i když jsme poslušní a žijeme
spravedlivě? (Jelikož nám Nebeský Otec vždy žehná, nikdy mu svůj dluh
nemůžeme splatit. [Viz Mosiáš 2:20–26.])

Doplňte větu na tabuli tak, aby vyjadřovala tuto zásadu: Naše víra se prohloubí
tehdy, když se budeme snažit činit vše, co nám Nebeský Otec přikazuje,
a když budeme pamatovat na to, že jsme vůči Němu vždy dlužníky. Mohli
byste studenty povzbudit k tomu, aby si tuto zásadu napsali do písem.

• Jak snaha činit vše, co nám Nebeský Otec přikazuje, prohlubuje naši víru?

Vyzvěte studenty, aby si vzpomněli na nějakou situaci, kdy zachovávali přikázání
nebo poslušně vykonávali své povinnosti, v důsledku čehož pocítili, že jejich víra se
prohlubuje. Vybídněte je, aby si své myšlenky zaznamenali do studijního deníku
nebo zápisníku.
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Po uplynutí dostatečné doby studenty požádejte, aby se o to, co napsali, podělili
s jiným studentem. Požádejte několik z nich, aby se o své myšlenky podělili
s ostatními členy třídy.

Lukáš 17:11–19
Ježíš očišťuje deset malomocných
Na tabuli napište tuto neúplnou větu: V biblických dobách bylo nesmírně obtížné být
malomocným, protože …

Pomozte studentům zopakovat si to, co vědí o malomocenství, tím, že je požádáte,
aby členům třídy řekli, jak by větu doplnili. Studenti mohou například uvést to, že
malomocenství může vést ke znetvoření či smrti; že malomocní byli odděleni od
zbytku společnosti, aby tak bylo ochráněno zdraví druhých; a že ty, kteří k nim
přicházeli, museli varovat zvoláním slova „Nečistý!“. (Viz Biblický slovník
anglického vydání Bible SPD, „Leper“.)

Požádejte některého studenta, aby přečetl Lukáše 17:11–12. Vyzvěte členy třídy, aby
zjistili, koho Ježíš potkal, když se cestou do Jeruzaléma zastavil v jedné vesnici.
Požádejte studenty, aby se podělili o to, co našli.

• Kdybyste byli jedním z oněch malomocných, co by vás možná při spatření Ježíše
napadlo?

Požádejte některého studenta, aby přečetl Lukáše 17:13–14. Vyzvěte členy třídy, aby
text sledovali a zjistili, co malomocní řekli Spasiteli, a jaká byla Jeho odpověď.

• O co malomocní Ježíše požádali?

• K čemu je Ježíš vyzval?

Vysvětlete, že Mojžíšův zákon stanovil, že malomocní se mají po uzdravení ukázat
kněžím, aby byli přijati zpět do společnosti. (Viz Leviticus 14.)

• Co se stalo, když se malomocní vydali za kněžími?

• Jaké zásadě se můžeme z verše 14 naučit o tom, co musíme dělat, abychom
obdrželi Pánova požehnání? (V odpovědích studentů by měla zaznít pravda
podobná této: Když děláme to, o co nás Pán žádá, získáváme Jeho
požehnání.)

Vyzvěte studenty, aby se zamysleli nad tím, jaké by to asi bylo být jedním
z malomocných, kteří byli uzdraveni.

• Co byste podle vás udělali, jakmile byste si uvědomili, že jste byli od
malomocenství očištěni?

Požádejte několik studentů, aby se střídali při čtení Lukáše 17:15–19. Vyzvěte členy
třídy, aby text sledovali a zjistili, jak se reakce jednoho z malomocných lišila od
reakce ostatních.

• Jakým skutkem malomocný Samaritán projevil svou vděčnost Spasiteli?

• Proč se asi Lukáš zmínil o tom, že vděčný malomocný byl Samaritán – někdo,
na koho většina Židů shlížela spatra? Jak tato drobná informace přispívá
našemu porozumění tohoto příběhu?
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• Jaké pravdě se můžeme naučit od malomocného, který se vrátil, aby Pánu
poděkoval? (V odpovědích studentů by měla zaznít pravda podobná této: Je
důležité vyjadřovat vděčnost za požehnání, která dostáváme.)

• Proč je důležité vyjadřovat Bohu vděčnost za požehnání, která dostáváme?

• V jakém smyslu se někdy můžeme podobat oněm devíti malomocným?

Požádejte některého studenta, aby přečetl tato slova presidenta Thomase
S. Monsona:

„Bratři a sestry, pamatujeme na to, abychom vzdávali díky za požehnání, která
získáváme? Upřímné projevy díků nám nejen pomáhají uvědomit si svá
požehnání, ale také odemykají brány nebes a pomáhají nám pociťovat lásku
Boží.“ („Božský dar vděčnosti“, Liahona, listopad 2010, 87.)

• Co podle verše 19 Spasitel řekl, že se tomuto malomocnému díky jeho jednání
stalo? (Byl uzdraven.)

• Jak nám může vzdávání díků Pánu za svá požehnání pomoci v tom, abychom
byli uzdraveni?

Vyzvěte studenty, aby si do studijního deníku zaznamenali konkrétní požehnání od
Nebeského Otce, za která jsou vděční. Vybídněte je, aby si zapsali, jak mohou
v životě projevovat vděčnost za tato požehnání.

Lukáš 17:20–37
Ježíš učí o příchodu království Božího
Shrňte Lukáše 17:20–37 tím, že vysvětlíte, že Ježíš učil o svém Druhém příchodu.
(Poznámka: Podobné nauky byly probírány v lekci Matouš 24 a Joseph
Smith–Matouš.)

Na závěr byste mohli vydat svědectví o pravdách probíraných v této lekci.
Povzbuďte studenty, aby tyto pravdy uplatňovali ve svém životě.

Procvičení mistrovství v písmu
Tuto činnost můžete použít, abyste studentům pomohli naučit se nazpaměť pasáže
z mistrovství v písmu.

Rozdělte studenty do skupinek po čtyřech nebo po pěti. Každé skupině dejte hrací
kostku a tužku. (Pokud nemáte kostky, mohli byste dát do obálky nebo do nádoby
šest lístečků s čísly od jedné do šesti.) Každý student bude také potřebovat prázdný
papír. Vyzvěte studenty v každé skupině, aby se posadili těsně vedle sebe kolem
stolu nebo v kruhu. Vybídněte je, aby si otevřeli písma na straně s pasáží
z mistrovství v písmu, které by se chtěli naučit nazpaměť. Vysvětlete, že cílem této
činnosti je být prvním ze skupiny, kdo si přepíše celou pasáž na papír. Studenti však
musí používat pouze jednu tužku, kterou skupina dostala přidělenu. A tužku může
používat jen ten, kdo hodil kostkou jedničku (nebo si vytáhl lístek s jedničkou).
Řekněte studentům, aby se ve skupině střídali při házení kostkou (nebo aby
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střídavě losovali lístky a vraceli je zpátky). Když někomu z nich padne jednička,
vezme si tužku a začne opisovat slova daného verše na papír a odříkávat je. Další
členové skupiny mezitím pokračují v házení kostkou. Jakmile dalšímu z nich padne
jednička, vezme si tužku od studenta, který psal doposud, a začne psát verš na svůj
papír a odříkávat jednotlivá slova. Student, který psal doposud, se připojí
k ostatním členům skupiny v házení kostkou. Pokud student, který má nárok na
tužku, má už část verše napsanou, musí tuto část přečíst předtím, než začne psát
část další. (Toto opakování studentům pomůže naučit se verš nazpaměť.) Činnost
končí v okamžiku, kdy má některý student z každé skupiny celou pasáž
z mistrovství v písmu napsanou.

Po této činnosti vyzvěte členy třídy, aby verš společně nahlas zopakovali.
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LEKCE PRO DOMÁCÍ STUDIUM

Lukáš 10:38–17:37
(11. blok)

Přípravné materiály pro učitele domácího studia
Shrnutí denních lekcí domácího studia
Následující shrnutí událostí, nauk a zásad, s nimiž se studenti seznámili při studiu Lukáše 10:38–17:37 (11. blok), nemá
být součástí vaší lekce. Lekce, kterou učíte, se soustřeďuje pouze na některé z těchto nauk a zásad. Při zvažování
potřeb svých studentů se řiďte nabádáním Svatého Ducha.

1. den (Lukáš 10:38–12:59)
Ze Spasitelových slov určených Martě se studenti naučili tomu, že rozhodneme-li se věnovat spíše duchovním
záležitostem než časným starostem, obdržíme trvalá požehnání. Ježíš také učil tomu, že pokud se budeme vytrvale
modlit a usilovat o požehnání od Nebeského Otce ve chvílích, kdy to budeme potřebovat, On nám ve svém čase
a svým způsobem modlitby zodpoví. Další pravdy, kterým se studenti naučili, znějí: Pán nám přikazuje, abychom
nebažili po světském majetku. Budeme-li usilovat o to, aby Boží království spělo kupředu a Jeho spravedlivost byla
nastolena, Bůh nám pomůže postarat se o naše potřeby a připraví pro nás místo ve svém království.

2. den (Lukáš 13–15)
Z těchto příběhů se studenti dozvěděli tyto zásady: Budeme-li se snažit pomáhat lidem, kteří mají v životě méně štěstí
než my, Pán nás při vzkříšení odmění. Pokud dáme přednost něčemu jinému než Pánu a Jeho evangeliu, ztratíme
požehnání evangelia, která bychom jinak mohli obdržet. Učedníci Ježíše Krista musí být ve snaze následovat Ho ochotni
obětovat vše. Když druhým pomáháme pocítit touhu činit pokání, máme radost a nebesa jásají.

3. den (Lukáš 16)
Z podobenství o nespravedlivém správci a o bohatém muži a Lazarovi se studenti naučili tomu, že připravujeme-li se na
věčnou budoucnost moudře a používáme-li pozemská bohatství spravedlivě, můžeme být požehnáni věčnými
bohatstvími. Také se naučili těmto zásadám: Budeme-li chamtiví a nebudeme-li používat pozemská bohatství
spravedlivě, nakonec zakusíme utrpení a výčitky svědomí. Obrácení přichází tehdy, když věříme slovům proroků
a dbáme na ně, nikoli tím, že jsme svědky zázraků nebo že spatříme anděly.

4. den (Lukáš 17)
V Lukášovi 17 apoštolové Ježíše požádali, aby prohloubil jejich víru. Studenti se naučili tomu, že naše víra se prohloubí
tehdy, když se budeme snažit činit vše, co nám Nebeský Otec přikazuje, a když budeme pamatovat na to, že jsme vůči
Němu vždy dlužníky. Naučili se také tomu, že když děláme to, o co nás Pán žádá, získáváme Jeho požehnání a že je
důležité vyjadřovat vděčnost za požehnání, která dostáváme.

Úvod
Spasitel odpověděl na stížnosti farizeů ohledně toho, že se stýká s publikány
a hříšníky, tím, že uvedl podobenství o ztracené ovci, o ztracené minci
a o marnotratném synovi.
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Náměty pro výuku
Lukáš 15
Ježíš uvádí podobenství o ztracené ovci, o ztracené minci a o marnotratném synovi
Na začátku hodiny se studentů zeptejte, zda někdy ztratili něco, co pro ně
bylo cenné.

• Co jste byli ochotni udělat pro to, abyste to našli? Proč?

• Co podle vás znamená, že je někdo duchovně „ztracený“? (Pomozte studentům
porozumět tomu, že se tento výraz může týkat těch, kteří dosud nepřijali
znovuzřízené evangelium Ježíše Krista, i těch, kteří v současnosti podle učení
evangelia nežijí.)

Vyzvěte členy třídy, aby si vzpomněli na někoho, koho znají a kdo je možná
duchovně ztracený. Řekněte jim, aby se zamysleli nad tím, jak na tohoto člověka
pohlížejí.

Vysvětlete, že Lukáš 15 obsahuje Spasitelovo učení ohledně těch, kteří jsou
duchovně ztracení. Vyzvěte studenty, aby v Lukášovi 15 vyhledali pravdy týkající se
toho, jak Nebeský Otec nahlíží na ty, kteří jsou duchovně ztracení, a jakou máme
vůči nim zodpovědnost.

Požádejte některého studenta, aby přečetl Lukáše 15:1–2. Členy třídy vyzvěte, aby
text sledovali a zjistili, na co si farizeové a zákoníci stěžovali.

• Na co si farizeové a zákoníci stěžovali?

• Co tyto stížnosti o farizeích a zákonících vypovídají?

Vysvětlete, že Spasitel odpověděl tím, že pronesl tři podobenství: jedno o ztracené
ovci, další o ztracené minci a další o marnotratném synovi. Vyzvěte je, aby věnovali
pozornost tomu, proč se předmět každého podobenství ztratil a jak byl nalezen.

Vysvětlete, že v podobenstvích o ztracené ovci a o ztracené minci Spasitel popsal,
jak pastýř a žena, která ztratila minci, velmi usilovně hledali, dokud to, co ztratili,
nenalezli.

Požádejte některého studenta, aby přečetl Lukáše 15:4–6, 8–9. Členy třídy vyzvěte,
aby text sledovali a zjistili, jaký měli pastýř a žena pocit, když ovci a minci našli.

• Jaký je rozdíl mezi tím, jak se ztratila ovce, a tím, jak se ztratila mince? (Ovce se
ztratila v běžné životní situaci, a ne svou vinou, zatímco mince se ztratila kvůli
nedbalosti či lehkomyslnosti svého majitele. [Viz David O. McKay, Conference
Report, Apr. 1945, 121–122.])

• Jaké slovo bylo použito k popisu toho, co pastýř a žena pocítili?

Vyzvěte studenty, aby si přečetli Lukáše 15:7, 10 a zjistili, k čemu Spasitel přirovnal
radost, kterou pastýř a žena pocítili. (K radosti v nebi nad hříšníkem činícím
pokání.)

Vysvětlete, že třetím podobenstvím v Lukášovi 15 je příběh o marnotratném (což
znamená rozhazovačném a nezodpovědně marnivém) synovi, jeho starším bratrovi
a jejich otci.

LEKCE PRO DOMÁCÍ  STUDIUM: 11. BLOK

326



Zvažte možnost rozdělit studenty do skupinek po třech. Dejte každé
skupince výtisk následujícího materiálu na rozdání. Požádejte je, aby si ve

své skupince nahlas přečetli Lukáše 15:11–32. Dejte jednomu studentovi za úkol
zamyslet se nad podobenstvím z pohledu marnotratného syna, druhému
studentovi zamyslet se nad ním z pohledu otce a třetímu studentovi zamyslet se
nad ním z pohledu staršího bratra.

Poté, co si studenti zadané verše přečtou, je vyzvěte, aby ve skupinkách diskutovali
o otázkách na papíru, který jste jim rozdali.

Místo toho, abyste studenty požádali, aby si toto podobenství přečetli
a diskutovali o něm, jim můžete pustit video „The Prodigal Son“

[„Marnotratný syn“] (5:35) ze série videí The Life of Jesus Christ Bible Videos [Biblická
videa o životě Ježíše Krista]. Dejte každému studentovi výtisk následujícího materiálu
na rozdání a vyzvěte je, aby při sledování videa vyhledali odpovědi na otázky. Toto
video je k dispozici na stránkách LDS.org.

Podobenství o marnotratném synovi
Marnotratný syn
• Co vám pomohlo přijít k sobě neboli uvědomit si, v jak hrozné situaci jste se nacházeli?

• Jak jste očekávali, že váš otec bude na váš návrat domů reagovat?

• Na co jste asi mysleli a co jste asi pociťovali, když se k vám otec zachoval tak, jak se zachoval?

Otec
• Na co jste asi mysleli a co jste asi pociťovali, když byl váš mladší syn pryč?

• Proč byste přivítali svého marnotratného syna doma tak, jak jste to udělali?

• Když váš starší syn nelibě nesl, jak jste se zachovali k jeho mladšímu bratrovi, jak jste mu pomohli
porozumět svému jednání?

Starší bratr
• Na co jste asi mysleli a co jste asi pociťovali, když byl váš bratr pryč?

• Proč bylo pro vás těžké radovat se z bratrova návratu?

• Jaká požehnání jste obdrželi za to, že jste byli věrni svému otci?

• Proč se marnotratný syn ztratil? (Na rozdíl od ovce a mince se marnotratný syn
ztratil kvůli vlastní vzpurnosti.)

• Čemu se můžeme naučit o tom, jak Nebeský Otec reaguje na ty, kteří se
k Němu skrze pokání vracejí, když si uvědomíme, že otec v tomto podobenství
představuje Nebeského Otce? (Studenti by měli rozpoznat zásadu podobnou
této: Navrátíme-li se k Nebeskému Otci tím, že budeme činit pokání
a usilovat o Jeho odpuštění, bude se radovat a přivítá nás zpátky
s otevřenou náručí. Napište tuto zásadu na tabuli.)

• Jak by tato zásada mohla pomoci těm, kteří se cítí duchovně ztracení?
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Připomeňte studentům staršího bratra v podobenství.

• Proč se podle vás starší bratr zlobil?

Požádejte některého studenta, aby přečetl následující slova staršího Jeffreyho
R. Hollanda z Kvora Dvanácti apoštolů, a členy třídy vyzvěte, aby věnovali
pozornost postřehům týkajícím se toho, proč se starší bratr zlobil:

„S pocity zneuznání a možná s až přílišnými pocity sebelítosti tento poslušný syn
– a on je skutečně velmi poslušný – na chvíli zapomíná, že nikdy nemusel poznat
špínu či beznaděj, strach či sebeznechucení. Na chvíli zapomíná, že mu již patří
každé telátko na statku, a stejně tak mu patří i všechna roucha ve skříni
a všechny prsteny v zásuvce. Na chvíli zapomíná, že jeho věrnost je a bude vždy
odměněna. …

Ten, který má v podstatě vše a kdo si to svou úžasnou pracovitostí zasloužil, postrádá to jediné,
co by ho mohlo plně učinit mužem Páně, kterým již téměř je. Musí si ještě osvojit soucit
a milosrdenství, šlechetnou velkorysost náhledu na věc, aby si uvědomil, že se nejedná o návrat
rivala. Je to jeho bratr. …

Tento mladší bratr byl dozajista vězněm – vězněm hříchu, hlouposti a ohrady pro vepře. Avšak
starší bratr také žije v jistém vězení. Dosud nebyl schopen dostat se z vlastního vězení.
Pronásleduje ho zelenooký netvor žárlivosti. Trpí pocitem, že otec si ho necení a bratr ho
připravuje o jeho práva, i když tomu tak není.“ („The Other Prodigal“, Ensign, May 2002, 63.)

• Proč byl podle staršího Hollanda onen starší bratr rozzlobený? V jakém smyslu
byl starší bratr také ztracený?

• Na co je zapotřebí pamatovat, když vidíme, jak je Bůh milosrdný a jak žehná
těm, kteří činí pokání a vracejí se k Němu?

• Jaké zásadě se z tohoto podobenství učíme ohledně toho, jak se stát více
takovými, jako je náš Otec v nebi? (Studenti by měli rozpoznat zásadu
podobnou této: Když budeme reagovat se soucitem a radovat se, když
druzí činí pokání, můžeme se stát více takovými, jako je náš Otec v nebi.)

Připomeňte studentům toho, na koho mysleli na začátku hodiny a kdo je možná
duchovně ztracený. Povzbuďte je, aby se s modlitbou zamysleli nad tím, jak by
tomuto člověku mohli pomoci činit pokání a přiblížit se Nebeskému Otci. Vyzvěte
je, aby se také zamysleli nad tím, v jakém smyslu mohou být oni sami ztraceni
a potřebují činit pokání a vrátit se ke Spasiteli.

Příští blok (Lukáš 18 – Jan 1)
Vyzvěte studenty, aby přemítali o situaci, kdy se k nim někdo nezachoval správně
a jaké měli ohledně toho pocity. Vysvětlete, že během studia příštího bloku se
dozvědí, jak se Spasitel rozhodl zachovat k těm, kteří se k Němu zachovali
nesprávně. Vyzvěte je, aby si v Lukášově záznamu všimli dalších podrobností
ohledně utrpení Ježíše Krista v Getsemanech a ohledně toho, co Ježíš jedl po svém
Vzkříšení.
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LEKCE 56

Lukáš 18–21
Úvod
Zatímco se Ježíš Kristus vydal naposledy ve svém smrtelném
životě do Jeruzaléma, učil evangeliu a konal mezi lidmi

zázraky. Vítězně vjel do Jeruzaléma, znovu vyčistil chrám
a učil tamější lid.

Náměty pro výuku
Lukáš 18–21
Spasitel učí na cestě do Jeruzaléma
Vysvětlete studentům, že mnohé
události zaznamenané
v Lukášovi 18–21 již probírali při studiu
Matouše a Marka. Abyste si tyto dvě
události zopakovali, ukažte studentům
tyto obrázky: „Kristus a bohatý mladý
kníže“ (Kniha obrázků z evangelia [2009],
č. 48; viz také LDS.org) a „Triumfální
vjezd“ (Kniha obrázků z evangelia, č. 50).
Požádejte studenty, aby tyto příběhy pro
členy třídy shrnuli a vysvětlili, čemu se
z nich naučili.

Pokud studenti potřebují pomoc s tím,
aby si na tyto příběhy vzpomněli, mohli
byste využít níže uvedené shrnutí
Lukáše 18–21. (Poznámka: Abyste
studentům pomohli porozumět tomu,
kdy se události probírané v této lekci ve
Spasitelově životě udály, mohli byste
jim ukázat přehled „Působení Ježíše
Krista ve smrtelnosti v kostce“ v dodatku
této příručky.)

Zatímco se Ježíš Kristus vydal naposledy ve smrtelném životě do Jeruzaléma, učil několika
podobenstvím a uzdravil mnoho lidí. Vyzval bohatého mladého knížete, aby dal vše, co má,
chudým, a aby Ho následoval. Uzdravil slepého muže. Navzdory posměchu pojedl v Jerichu
s jedním z vedoucích publikánů.

Dorazil do Jeruzaléma a do města vjel na oslátku, zatímco Mu druzí provolávali slávu. Znovu
vyhnal penězoměnce z chrámu, učil tam lid a odpovídal na otázky předních kněží a zákoníků.

329



Chválil vdovu, která vhodila do chrámové pokladnice dva šarty. Také učil učedníky o svém
Druhém příchodu.

Vysvětlete, že většinu příběhů, které budou studenti v této lekci studovat, lze nalézt
pouze v Lukášově evangeliu.

Abyste studenty na studium těchto příběhů připravili, napište na tabuli tyto otázky:

Jakými skutky může člověk projevit, že si upřímně přeje přiblížit se Pánu?

Jaké chování ukazuje, že si skutečně přeje, aby mu bylo odpuštěno, nebo že touží po
Pánově pomoci?

Vyzvěte studenty, aby o těchto otázkách při studiu následujících příběhů
z Lukášova evangelia přemýšleli.

Napište na tabuli tyto odkazy na verše z písem: Lukáš 18:1–8; Lukáš 18:9–14; Lukáš
18:35–43; Lukáš 19:1–10. Vysvětlete, že tyto pasáže z písem obsahují podobenství
a události ze Spasitelovy poslední cesty do Jeruzaléma během Jeho
smrtelného života.

Zadejte každému studentovi jeden z odkazů na verše z písem napsaných na tabuli
nebo zvažte možnost rozdělit třídu do čtyř skupin a zadat každé skupině jeden
z těchto odkazů. Vyzvěte každého studenta nebo skupinu, aby si přečetli příslušné
verše z písem a připravili se zahrát příběhy nebo podobenství v nich obsažené.
(Pokud studenty nerozdělíte do skupin, zvažte možnost zahrát každý příběh jako
celá třída. Pokud se rozhodnete příběhy nehrát, mohli byste studenty vyzvat, aby si
příslušné verše z písem samostatně prostudovali pomocí níže uvedených otázek
a poté se navzájem učili o tom, co se dozvěděli.) Vysvětlete, že jeden student ve
třídě nebo ve skupině má být vypravěč a číst příběh z písem, zatímco ostatní
členové třídy nebo skupiny studentů ho zahrají. Z úcty a uctivosti ke Spasiteli
vyzvěte ty, kteří přehrají příběhy z Lukáše 18:35–43 a z Lukáše 19:1–10, aby tak
učinili bez toho, aniž by někdo představoval Ježíše Krista. Vyzvěte vypravěče, aby
přečetl Ježíšova slova, a vybídněte herce, aby na ně reagovali, jako kdyby v této
prezentaci Spasitel vystupoval.

Prokazujte Pánu Ježíši Kristu úctu a uctivost
Z úcty k důstojnosti Ježíše Krista je Církev při vyobrazování Spasitele v umění a v divadle opatrná.
I my vůči Němu musíme v našich třídách projevovat uctivost. Nevyobrazujte Spasitele neuctivě.
Ti, kteří představují Jeho hlas, mají používat pouze Jeho slova tak, jak jsou zaznamenána
v písmech.

Zatímco se skupiny připravují, vyzvěte studenty, aby diskutovali o následujících
otázkách a byli poté, co příběh zahrají, připraveni prezentovat své odpovědi celé
třídě. (Zvažte možnost napsat tyto otázky na tabuli nebo je studentům poskytnout
jako materiál na rozdání.)
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• Co si přála hlavní postava (vdova, publikán, slepý muž nebo Zacheus) tohoto
příběhu?

• Jakým skutkem hlavní postava projevila, že její přání je upřímné?

• Co se stalo v důsledku věrného jednání hlavní postavy?

• Jaké zásady nebo nauky můžete v tomto příběhu rozpoznat?

Po uplynutí přiměřené doby členy třídy nebo každou skupinu požádejte, aby svůj
příběh zahráli, zatímco vypravěč bude číst příslušné verše. Zatímco členové třídy
sledují vystoupení nebo text v písmech, vyzvěte je, aby se zamysleli nad tím, čemu
nás každý tento příběh může naučit o uplatňování víry v Pána. Po každém
vystoupení členy třídy nebo skupiny požádejte, aby uvedli své odpovědi na
předcházející otázky. Vyzvěte je, aby nalezené zásady nebo nauky napsali na tabuli.

Až se skupiny podělí o své odpovědi na otázky, zeptejte se jich:

• Jakých podobností v jednání hlavních postav jste si všimli? (Každá z nich ve
snaze získat to, co si přála, projevila vytrvalost nebo upřímnost.)

• Čemu nás toto jednání může naučit ohledně uplatňování víry v Pána?

• Jakých podobností jste si všimli v tom, co každá z hlavních postav v důsledku
svého jednání obdržela? (Každá z nich obdržela pomoc nebo milosrdenství.)

Vyzvěte studenty, aby v podobnostech v těchto příbězích rozpoznali určitou zásadu.
Studenti mohou uvést různé zásady, avšak zdůrazněte, že pokud jsme při
uplatňování víry v Pána upřímní a vytrvalí, můžeme obdržet Jeho
milosrdenství. Napište tuto zásadu na tabuli.

Požádejte některého studenta, aby přečetl následující slova staršího Davida
A. Bednara z Kvora Dvanácti apoštolů. Vyzvěte členy třídy, aby se zaměřili na to, co
poukazuje na to, že člověk uplatňuje víru v Pána.

„Pravá víra je zaměřena na Pána Ježíše Krista a vždy vede ke spravedlivým
činům.“ („Žádejte ve víře“, Liahona, květen 2008, 95.)

Připomeňte studentům otázky, které jste napsali na tabuli na začátku hodiny.
Vyzvěte je, aby se obrátili na spolužáka a diskutovali s ním o odpovědích na
tyto otázky.

• Jak můžeme v dnešní době uplatňovat víru v Boha?

Požádejte některého studenta, aby přečetl následující slova staršího Bednara,
a vyzvěte členy třídy, aby zjistili, co to znamená zakusit milosrdenství Páně:
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„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.“ („Láskyplná milosrdenství Páně“, Liahona, květen 2005, 99.)

Vyzvěte studenty, aby si do studijního deníku nebo zápisníku napsali odpovědi na
následující otázky. (Otázky byste mohli napsat na tabuli.)

• Jak vy nebo někdo, koho znáte, uplatňujete víru v Ježíše Krista? Jaké
milosrdenství jste díky tomu zakusili?

• Zamyslete se nad tím, jakou pomoc nebo jaké milosrdenství si od Pána přejete.
Jakými skutky budete uplatňovat víru v Pána, abyste Jeho milosrdenství
obdrželi?

Požádejte několik studentů, kteří se na to cítí, aby se podělili s ostatními o to, co si
napsali. Připomeňte jim, aby se nedělili o zážitky, které jsou příliš osobní. Vy byste
se mohli také podělit o nějaký zážitek s touto zásadou a svědčit o její pravdivosti.
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LEKCE 57

Lukáš 22
Úvod
Ježíš ke konci svého působení ve smrtelnosti zavedl svátost,
učil své učedníky, aby sloužili druhým, a přikázal Petrovi, aby
posiloval své bratří. Spasitelova smírná oběť započala

v zahradě getsemanské. Byl zatčen a souzen před Kaifášem.
Zatímco byl Spasitel souzen, Petr zapřel, že Ho zná.

Náměty pro výuku
Lukáš 22:1–38
Spasitel zavádí svátost a uděluje pokyny svým apoštolům
Vyzvěte studenty, aby si představili, že sedí na podlaze s některým členem své
rodiny (nebo byste mohli požádat dva studenty, aby tuto situaci zahráli). Člen
rodiny se chce postavit a požádá je o pomoc.

• Jak moc mu můžete pomoci, když zůstanete sedět na zemi?

• Co by se změnilo, kdybyste se nejprve postavili?

Vysvětlete, že toto přirovnání nám může pomoci porozumět tomu, co můžeme
dělat, abychom pomohli pozvedat druhé duchovně.

Vyzvěte studenty, aby při studiu Lukáše 22 vyhledali pravdy, které jim pomohou
poznat, jak mohou pomoci pozvedat druhé duchovně.

Shrňte Lukáše 22:1–30 tím, že studentům připomenete, že Spasitel se ke konci
svého působení ve smrtelnosti setkal s apoštoly, aby oslavili přesnice. Spasitel
během této doby oznámil, že Ho jeden z Jeho učedníků zradí; zavedl obřad svátosti
a přikázal, aby byl stále vykonáván na Jeho památku; a učil své apoštoly, že největší
ze všech jsou ti, kteří slouží druhým. Spasitel rovněž vyjádřil apoštolům uznání za
to, že s Ním zůstali, a slíbil jim, že jednoho dne budou sedět na trůnu a soudit
dvanáct kmenů Izraele.

Požádejte některého studenta, aby přečetl Lukáše 22:31–32. Vyzvěte členy třídy, aby
text sledovali a zjistili, co Spasitel řekl Šimonu Petrovi. Vysvětlete členům třídy, že
překlad verše 31 od Josepha Smitha říká: A Pán řekl: Šimone, Šimone, pohleď,
Satan si tě vyžádal, aby mohl prosívat děti království jako pšenici. (Viz poznámka
pod čarou a u Lukáše 22:31 v anglickém vydání Bible SPD.)

• Co si podle Spasitelových slov Satan přál? (Satan si přál Petra a Svaté prosívat
jako pšenici.)

Vysvětlete, že pšenice se prosívá tak, že se obilné zrno odděluje od zbytku pšenice.

• Co z toho, co jste se o Petrovi dozvěděli, poukazuje na to, že již měl svědectví?
(Je-li to nutné, připomeňte studentům, že Petr vydal svědectví, že Ježíš je
Kristus, syn Boží. [Viz Matouš 16:13–17.])

• Co podle verše 32 potřeboval Petr zažít ještě předtím, než mohl posilovat
své bratří?
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• Jaký je rozdíl mezi tím, když máme svědectví o evangeliu, a tím, když jsme
obráceni k evangeliu? (Mít svědectví o evangeliu znamená, že jsme
prostřednictvím Ducha Svatého obdrželi duchovní potvrzení pravdy. [Viz
Průvodce k písmům, „Svědectví“, scriptures.lds.org.] Být obrácený k evangeliu
vyžaduje „změn[u] víry, srdce a života člověka a přijetí vůle Boží a přizpůsobení
se jí (Skut. 3:19)“. [Průvodce k písmům, „Obrácení, obrácený“,
scriptures.lds.org.])

• Co můžeme na základě toho, co řekl Pán Petrovi, dělat, když jsme obráceni
k evangeliu? (Studenti mohou použít různá slova, ale ujistěte se, že v jejich
odpovědích zazní tato pravda: Když jsme obráceni k evangeliu Ježíše Krista,
můžeme posilovat druhé. Zvažte možnost studenty vyzvat, aby si ve verši 32
označili slova, která učí této pravdě.)

Požádejte některého studenta, aby přečetl Lukáše 22:33–34. Vyzvěte členy třídy, aby
text sledovali a zjistili, jak Petr zareagoval na Spasitelovo nabádání, aby se obrátil
a posiloval své bratří.

• Jak Petr zareagoval na Spasitelovo nabádání?

• Co Spasitel prorokoval, že Petr udělá?

Vysvětlete, že podrobnější verze tohoto příběhu je zaznamenána v Matoušovi 26.
Požádejte některého studenta, aby přečetl Matouše 26:35. Vyzvěte členy třídy, aby
text sledovali a zjistili, co Petr řekl Spasiteli poté, co si vyslechl toto proroctví.

• Jak Petr zareagoval poté, co si vyslechl toto proroctví?

• Čemu nás může Petrova odpověď naučit o tom, co si myslel o síle svého
svědectví?

Lukáš 22:39–53
Spasitel trpí v Getsemanech, potí velké krůpěje krve a je zrazen Jidášem

Učení o utrpení Ježíše Krista v Getsemanech
Existují tři záznamy událostí, které se odehrály v Getsemanech. V této příručce se lekce
k Matoušovi 26 zaměřuje na to, jak se Spasitel podrobil Otcově vůli. Lekce k Markovi 14 se
zaobírá tím, co Ježíš vytrpěl v Getsemanech. Lekce k Lukášovi 22 zdůrazňuje ukrutnost Jeho
utrpení. Když budete studenty učit těmto specifickým aspektům Usmíření, může jim to při studiu
jednotlivých záznamů pomoci pocítit vždy něco důležitého a jedinečného.

Vysvětlete, že po přesnicích odešli Spasitel a Jeho apoštolové do zahrady
getsemanské. Požádejte několik studentů, aby se střídali při čtení Lukáše 22:39–43.
Vyzvěte členy třídy, aby text sledovali a zjistili, co Spasitel udělal poté, co přišel do
zahrady getsemanské. Požádejte studenty, aby se podělili o to, co zjistili.

• Kdo podle verše 43 pomohl Spasiteli, aby měl sílu vykonat vůli
Nebeského Otce?

• Jaké pravdě ohledně toho, co pro nás Nebeský Otec udělá, když budeme
usilovat o konání Jeho vůle, se můžeme z tohoto příběhu naučit? (Studenti
mohou rozpoznat různé pravdy, ale ujistěte se, že rozumějí tomu, že
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prokážeme-li ochotu být poslušni Nebeského Otce, získáme od Něj sílu
konat Jeho vůli.)

• Jak nás může Nebeský Otec například posílit?

Vysvětlete, že pomoc, kterou získáváme od Nebeského Otce, většinou nepřijde
prostřednictvím zjevujících se andělů, ale že nám Otec pomůže tak, jak je to podle
Něho pro nás nejlepší. Vyzvěte studenty, aby přemítali o situaci, kdy se cítili
posíleni Nebeským Otcem, když usilovali o konání Jeho vůle.

Vysvětlete, že Lukášova zpráva o Spasitelově utrpení v zahradě getsemanské
zahrnuje důležitý detail, který se ve zprávách Matouše a Marka nevyskytuje.
Požádejte některého studenta, aby přečetl Lukáše 22:44. Vyzvěte členy třídy, aby
text sledovali a zjistili, jak Lukáš popsal Spasitelovo utrpení v Getsemanech.

• Jak Lukáš popsal Spasitelovo utrpení v Getsemanech? (Mohli byste studenty
vyzvat, aby si ve verši 44 označili slova, která učí této pravdě: Když Ježíš
Kristus trpěl v zahradě getsemanské, potil velké krůpěje krve. Mohli byste
poukázat na to, že o tomto aspektu Spasitelova utrpení bylo prorokováno o více
než sto let dříve. [Viz Mosiáš 3:7.])

Abyste studentům pomohli lépe porozumět tomu, co Spasitel prožil, vysvětlete, že
Spasitel popsal své vlastní utrpení ve zjevení daném Proroku Josephu Smithovi
a zaznamenaném v Nauce a smlouvách 19. Zvažte možnost vyzvat studenty, aby si
v písmech vytvořili křížový odkaz mezi Naukou a smlouvami 19:18 a Lukášem
22:44. Požádejte některého studenta, aby přečetl Nauku a smlouvy 19:18. Vyzvěte
členy třídy, aby text sledovali a zjistili, jak Spasitel popsal své utrpení.

• Jaké další detaily ohledně Spasitelova utrpení se dozvídáme z Jeho vlastního
popisu zaznamenaného ve verši 18? (Utrpení Ježíše Krista způsobilo, že se
„chvěl bolestí a krvácel v každém póru a trpěl v těle i v duchu“.)

• Co vás napadá při pomyšlení na to, že Ježíš Kristus za vás tolik trpěl?

Shrňte Lukáše 22:45–48 tím, že vysvětlíte, že Spasitele poté, co trpěl
v Getsemanech, zradil Jidáš Iškariotský.

Požádejte některého studenta, aby přečetl Lukáše 22:49–51. Vyzvěte členy třídy, aby
text sledovali a zjistili, co udělal Petr, když přední kněží a další lidé přišli zatknout
Ježíše. (Viz Jan 18:10, což je jediná zpráva, z níž je patrné, že apoštolem, který uťal
služebníkovi ucho, byl Petr.)

• Co Petr udělal služebníkovi nejvyššího kněze?

• Co je pozoruhodného na tom, co pro onoho služebníka udělal Spasitel?

Shrňte Lukáše 22:52–53 tím, že vysvětlíte, že Spasitel se tázal předních kněží
a oněch dalších lidí, proč Ho zatýkají v noci, místo aby Ho zatkli ve dne, když byl
v chrámu.

Lukáš 22:54–71
Ježíš je souzen před sanhedrinem a Petr zapírá, že Ho zná
Shrňte Lukáše 22:54 tím, že vysvětlíte, že když Spasitele odváděli do domu
nejvyššího kněze, aby byl souzen, Petr šel za Ním.
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Petrovo zapření, Carl Heinrich Bloch. Laskavě poskytlo Národní
historické muzeum v zámku Frederiksborg v Hillerødu (Dánsko).
Nekopírujte.

Rozdělte studenty do dvojic. Dejte každé dvojici kopii následující tabulky
(nebo ji překreslete na tabuli). Vyzvěte studenty, aby si přečetli verše

z písem uvedené v tabulce a ve dvojicích tabulku doplnili.

Lukáš 22:54–60

Co se stalo Petrovi? Co Petr řekl?

Lukáš 22:55–57

Lukáš 22:58

Lukáš 22:59–60

• Proč podle vás mohl být Petr pokoušen zapřít před každým z těchto lidí, že
zná Ježíše?

Požádejte některého studenta, aby přečetl Lukáše 22:61–62. Vyzvěte členy třídy, aby
text sledovali a zjistili, co se stalo poté, co Petr zapřel, že zná Spasitele.

• Co se stalo poté, co Petr zapřel, že zná Spasitele?

Je-li to možné, ukažte obrázek Petrovo zapření od Carla Heinricha Blocha. Obrázek
je k dispozici na stránkách LDS.org.

• Jaké by podle vás byly vaše
myšlenky a pocity, kdybyste byli na
Petrově místě a Spasitel by se
podíval na vás? Proč?

• Jak to, co zažil Petr, dokládá rozdíl
mezi tím, když máme svědectví
o evangeliu, a tím, když jsme
k němu obráceni?

Vysvětlete, že ačkoli Petr měl svědectví
o evangeliu, nebyl ještě zcela obrácen.
Svou slabost si však uvědomil, stal se
zcela obráceným a zasvětil život službě
Bohu a sdílení evangelia.

• Čemu se můžeme z Petrovy
zkušenosti naučit?

Shrňte Lukáše 22:63–71 tím, že
vysvětlíte, že přední kněží se Spasiteli
vysmívali a bili Ho.

Na závěr lekce studenty vyzvěte, aby si
do studijního deníku nebo zápisníku napsali několik věcí, které mohou dělat, aby
jim pomohly stát se skutečně obrácenými k evangeliu Ježíše Krista. Povzbuďte je,
aby během tohoto týdne udělali jednu z věcí uvedených na seznamu.
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LEKCE 58

Lukáš 23
Úvod
Spasitel byl souzen před Pilátem Pontským a Heródesem
Antipou. Ani jeden z nich Ho neshledal vinným ze zločinů, ze
kterých Ho Židé obviňovali, ale Pilát Ho přesto vydal, aby byl
ukřižován. Ježíš odpustil římským vojákům, kteří Ho

ukřižovali, a mluvil se zlodějem, který byl také ukřižován.
Poté, co Ježíš zemřel, Jozef z Arimatie uložil Jeho tělo
do hrobu.

Náměty pro výuku
Lukáš 23:1–25
Spasitel je souzen před Pilátem a Heródesem
Před začátkem hodiny napište na tabuli tyto otázky:

Kdy jste měli pocit, že se k vám někdo chová nesprávně tím, co řekl nebo udělal?

Jak jste se v takové situaci zachovali?

Na začátku hodiny vyzvěte studenty, aby se zamysleli nad otázkami na tabuli.

Vyzvěte je, aby při studiu Lukáše 23 vyhledali pravdu, která jim pomůže poznat, jak
se mají zachovat, když mají pocit, že se k nim druzí nechovají správně.

Připomeňte studentům, že poté, co Ježíš trpěl v Getsemanech, Ho přední kněží
zatkli a odsoudili k smrti. Vysvětlete, že Ježíš se od té doby až do doby své smrti
setkal s těmito lidmi: S Pilátem Pontským, Heródesem Antipou, skupinou věrných
žen, římskými vojáky a se dvěma zloději, kteří byli ukřižováni po Jeho levici
a pravici. Pilát Pontský byl římský vládce v oblasti Judeje, která zahrnovala hlavní
město Jeruzalém; Heródes Antipas (který dal usmrtit Jana Křtitele) vládl v oblastech
Galileje a Pereje, byl však podřízen římským autoritám. (Viz Lukáš 3:1.)

Rozdělte studenty do dvojic a vyzvěte je, aby si společně ve dvojici přečetli Lukáše
23:1–11 a vyhledali rozdíl mezi tím, jak Spasitel odpověděl Pilátu Pontskému a jak
Heródesu Antipovi. Abyste studentům pomohli lépe porozumět tomu, jak Spasitel
odpověděl Pilátovi, vysvětlete, že překlad Marka 15:2 od Josepha Smitha uvádí:
A on odpověděl řka: Jsem, jak ty pravíš. (Viz poznámka pod čarou b u Marka 15:2
v anglickém vydání Bible SPD.)

Vyzvěte studenty, aby ve dvojici diskutovali o těchto otázkách:

• Jak byla Ježíšova odpověď Pilátovi odlišná od odpovědi, kterou poskytl
Heródesovi?

• Proč byl možná Pilát překvapen Spasitelovou odpovědí?

• Proč byl možná Heródes zklamán Spasitelovým mlčením?
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Shrňte Lukáše 23:12–25 tím, že vysvětlíte, že ani Pilát, ani Heródes neshledali
Ježíše vinným, a proto řekl Pilát zástupu, že Ho potrestá a propustí Ho. Lidé ale na
Piláta volali, ať raději propustí Barabáše, a požadovali, aby byl Ježíš ukřižován. Pilát
propustil Barabáše a vydal Ježíše, aby byl ukřižován. (Poznámka: Zpráva o Ježíši před
Pilátem bude podrobněji probírána v lekci pojednávající o Janovi 18–19.)

Lukáš 23:26–56
Ježíš je ukřižován mezi dvěma zloději
Shrňte Lukáše 23:26–31 tím, že vysvětlíte, že zatímco byl Ježíš veden na místo
svého ukřižování, šla za ním početná skupina věrných žen, které s Ním byly od
doby Jeho působení v Galileji a které v tuto chvíli plakaly. Ježíš jim řekl, ať nepláčou
pro Něho, ale ať pláčou nad blížícím se zničením, které přijde na Jeruzalém kvůli
tomu, že Židé zavrhli svého krále.

Požádejte některého studenta, aby přečetl Lukáše 23:32–34. Také ho požádejte, aby
přečetl překlad Lukáše 23:35 od Josepha Smitha. (Překlad Josepha Smitha, Lukáš
23:35. [V Průvodci k písmům.]) Vyzvěte členy třídy, aby text sledovali a zjistili, co
Spasitel udělal, když Ho přibíjeli na kříž.

• Co Spasitel udělal, když Ho přibíjeli na kříž? (Mohli byste studentům
navrhnout, aby si ve verši 34 označili Spasitelova slova.)

• Proč je Spasitelova modlitba, kterou v té chvíli pronesl, tak pozoruhodná?

• Jaké zásadě se můžeme ze Spasitelova příkladu naučit o tom, jak se máme
zachovat, když se k nám druzí nechovají správně? (Studenti mohou použít
různá slova, ale ujistěte se, že v jejich odpovědích zazní tato zásada: Příklad
Ježíše Krista můžeme následovat tím, že se rozhodneme odpustit těm,
kteří se k nám nechovají správně.)

• Co znamená odpustit?

Mohli byste vysvětlit, že odpustit druhým neznamená, že ti, kteří proti nám zhřešili,
by se neměli zodpovídat ze svých činů. Ani to neznamená, že bychom měli
setrvávat v podmínkách, které lidem umožňují nadále se k nám chovat nesprávně.
Odpustit druhým spíše znamená jednat s člověkem, který se k nám nechoval nebo
nechová správně, s láskou a nechovat k němu zášť nebo zlobu. (Viz Průvodce
k písmům, „Odpustiti“, scriptures.lds.org.)

Vyzvěte studenty, aby se zamysleli nad tím, zda neexistuje někdo, komu by měli
odpustit. Poznamenejte, že občas může být těžké někomu odpustit. Požádejte
některého studenta, aby přečetl následující slova presidenta Gordona
B. Hinckleyho. Vyzvěte členy třídy, aby se zaměřili na to, co mohou udělat, pokud
se jim nedaří někomu odpustit.

„Prosím vás, abyste žádali Pána o sílu odpustit. … Nemusí to být snadné
a nemusí to přijít rychle. Ale když o to budete upřímně usilovat a budete tomu
věnovat péči, stane se to.“ („Of You It Is Required to Forgive“, Ensign, June
1991, 5.)
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• Co máme podle rady presidenta Hinckleyho dělat, pokud se nám nedaří
někomu odpustit?

• Jak nám podle vašeho názoru může pomoci to, když se budeme modlit o sílu
odpustit?

Vyzvěte studenty, aby si vzpomněli na nějaký okamžik, kdy někomu odpustili.
Několik z nich požádejte, aby se o své zkušenosti podělili s ostatními členy třídy.
(Řekněte jim, aby před třídou nezmiňovali žádná jména, a připomeňte jim, aby se
nedělili o nic, co je příliš osobní.)

Povzbuďte studenty, aby následovali příklad Ježíše Krista a odpustili těm, kteří se
k nim nechovali nebo nechovají správně. Vyzvěte je, aby se modlili o sílu
a schopnost odpustit.

Shrňte Lukáše 23:35–38 tím, že vysvětlíte, že když Spasitel visel na kříži, židovští
vládci a římští vojáci se Mu vysmívali.

Ukažte obrázek „Ukřižování“. (Kniha
obrázků z evangelia [2009], č. 57; viz také
LDS.org.) Požádejte některého
studenta, aby přečetl Lukáše 23:39–43,
a vyzvěte členy třídy, aby text sledovali
a zjistili, jak se dva zloději, kteří viseli
po Spasitelově pravici a levici, k Němu
chovali.

• Jak se tito dva zloději ke Spasiteli
chovali?

• Co měl jeden ze zlodějů možná na mysli, když řekl: „Hodnou pomstu za skutky
své béřeme“ (verš 41)?

• Co Spasitel odpověděl tomuto zloději, který Spasitele požádal, aby na něho
pamatoval v Božím království?

Abyste studentům pomohli lépe porozumět tomu, co měl Spasitel na mysli, když
onomu zloději řekl, že s Ním bude v ráji, požádejte některého studenta, aby přečetl
tato slova:

„V písmech má slovo ráj různé významy. Zaprvé označuje místo pokoje a štěstí v posmrtném
duchovním světě, které je vyhrazeno pro ty, kteří byli pokřtěni a kteří zůstali věrní (viz Alma
40:12; Moroni 10:34). …

Druhý význam slova ráj je použit v Lukášově zprávě o Spasitelově Ukřižování. … Prorok Joseph
Smith vysvětlil, že … Pán ve skutečnosti řekl, že zločinec s Ním bude ve světě duchů.“ (Věrni víře
– slovník evangelia [2004], 124; viz také History of the Church, 5:424–425.)

• Kam podle Proroka Josepha Smitha onen zloděj po smrti půjde? (Do
duchovního světa [viz Alma 40:11–14].)

• Jaké pravdě se můžeme naučit ze Spasitelova prohlášení, že onen zloděj s Ním
bude v ráji (Lukáš 23:43)? (Studenti mohou použít různá slova, ale ujistěte se,
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že v jejich odpovědích zazní tato pravda: Duchové všech lidí vstoupí
v okamžiku smrti do duchovního světa.)

Vysvětlete, že další verše z písem nám mohou pomoci lépe porozumět tomu, co se
stane onomu zloději a jemu podobným v duchovním světě. Mohli byste studentům
navrhnout, aby si na okraj stránky písem vedle Lukáše 23:43 napsali křížový odkaz
na Nauku a smlouvy 138:28–32, 58–59.

Křížové odkazy
Křížový odkaz je odkaz na verš nebo pasáž z písem, které mohou poskytnout další informace
a náhledy týkající se studované pasáže. Používat křížové odkazy znamená propojovat odkazy na
verše z písem, které studentům pomohou porozumět určité pasáži z písem. Křížové odkazy, které
používáte v rámci své lekce, by měly obohatit jejich chápání dané pasáže z písem a neměly by
pouze opakovat pravdy, které již rozpoznali.

Vysvětlete, že Nauka a smlouvy 138 obsahuje zjevení dané presidentu Josephu
F. Smithovi, ve kterém Spasitel zjevil pravdy o duchovním světě. Tyto pravdy nám
pomáhají porozumět tomu, co měl Spasitel na mysli, když řekl: „Dnes budeš se
mnou v ráji.“ (Lukáš 23:43.)

Požádejte několik studentů, aby se střídali při čtení Nauky a smluv 138:11, 16, 18,
28–32. Vyzvěte členy třídy, aby text sledovali a zjistili, co Spasitel dělal, když přišel
do duchovního světa.

• Co Spasitel dělal, když přišel do duchovního světa?

• Kam podle verše 29 Spasitel nešel, když byl v duchovním světě?

• Za jakým účelem zorganizoval Spasitel své spravedlivé posly?

• Jakou pravdu můžeme nalézt v těchto verších? (Studenti mohou použít různá
slova, ale v jejich odpovědích by měla zaznít tato pravda: Spravedliví poslové
učí pod vedením Ježíše Krista evangeliu ty, kteří se nacházejí
v duchovním vězení.)

Požádejte některého studenta, aby přečetl následující slova bratra Alaina A. Petiona,
bývalého územního sedmdesátníka. Vyzvěte členy třídy, aby se při tom zaměřili na
to, co Spasitelovo poselství mohlo učinit pro onoho zločince na kříži.

„Spasitel mu vlídně odpověděl a dal mu naději. Tento zločinec pravděpodobně
neporozuměl tomu, že mu v duchovním světě bude kázáno evangelium, nebo
tomu, že dostane příležitost žít podle Boha v duchu. (Viz 1. Petrova 4:6; NaS
138:18–34.) Spasiteli na zloději, který visel vedle Něho, skutečně záleželo; zajisté
Mu velmi záleží i na těch, kteří Ho milují a snaží se dodržovat Jeho přikázání!“
(„Words of Jesus: On the Cross“, Ensign, June 2003, 34.)

• Jakou naději ohledně těch, kteří zemřeli bez poznání evangelia, nám poskytují
slova obsažená v NaS 138:29–32?

Vysvětlete, že i když bylo tomuto zloději kázáno evangelium, neznamená to, že by
byl automaticky spasen v království Božím.
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Požádejte některého studenta, aby přečetl Nauku a smlouvy 138:58–59, a vyzvěte
členy třídy, aby text sledovali a zjistili, co bude muset tento zloděj i další
v duchovním vězení udělat pro to, aby byli vykoupeni.

• Co bude muset tento zloděj nebo jakýkoli jiný duch v duchovním vězení udělat
pro to, aby byl vykoupen?

• Co se stane s těmi duchy, kteří činí pokání a přijmou chrámové obřady
vykonané v jejich zastoupení? (Duchové, „kteří činí pokání, budou vykoupeni
skrze poslušnost [chrámových] obřadů“, budou očištěni skrze Usmíření
a „obdrží [svoji] odměnu“. [NaS 138:58–59.])

• Co můžeme dělat pro to, abychom pomohli těmto duchům, kteří, stejně jako
onen zloděj, potřebují být vykoupeni? (Můžeme vykonávat práci na rodinné
historii a účastnit se chrámových obřadů za mrtvé.)

Shrňte Lukáše 23:44–56 tím, že vysvětlíte, že Spasitel poté, co řekl: „Otče, v ruce
tvé poroučím ducha svého“ (verš 46), zemřel na kříži. Jozef z Arimatie potom
ovinul Spasitelovo tělo plátnem a uložil ho do hrobu.

Na závěr vydejte svědectví o pravdách, o nichž jste v této lekci hovořili.
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LEKCE 59

Lukáš 24
Úvod
Třetí den po smrti Ježíše Krista andělé u hrobu oznámili Jeho
Vzkříšení skupině žen. Když někteří učedníci slyšeli zprávu,
kterou jim ženy sdělily, pochybovali o možnosti Spasitelova
Vzkříšení. Dva učedníci šli do Emaus a rozmlouvali se

vzkříšeným Pánem, aniž by Ho poznali. Ježíš se později zjevil
svým apoštolům i dalším lidem, ukázal jim své vzkříšené tělo
a pověřil je, aby kázali pokání a svědčili o Něm.

Náměty pro výuku
Lukáš 24:1–12
Andělé oznamují skupině žen, že Ježíš Kristus je vzkříšený

Pusťte část videa „Jesus Is Laid in a Tomb“ [„Ježíš je uložen do hrobu“] ze
série videí The Life of Jesus Christ Bible Videos [Biblická videa o životě Ježíše

Krista] a zastavte ho předtím, než andělé promluví k ženám (časový kód 0:00–2:27).
Video je k dispozici na stránkách LDS.org.

Pokud nemůžete toto video pustit, vyzvěte studenty, aby si představili, že byli
u hrobu, když do něho Ježíše ukládali, a viděli, jak byl vchod zavalen kamenem.
Řekněte jim, aby si představili, jaké myšlenky a pocity by v tu chvíli nejspíš měli.
Požádejte některého studenta, aby přečetl Lukáše 24:1–4. Vyzvěte členy třídy, aby
text sledovali a zjistili, co ženy viděly, když se po třech dnech k hrobu vrátily.

Po zhlédnutí videa nebo po přečtení veršů 1–4 se zeptejte:

• Co ženy u hrobu viděly?

• Jak byste nejspíš reagovali, kdybyste viděli anděly stojící u otevřeného hrobu?

Požádejte některého studenta, aby přečetl Lukáše 24:5–8. Vyzvěte členy třídy, aby
text sledovali a zjistili, co andělé ženám řekli. Požádejte studenty, aby se podělili
o to, co našli.

Shrňte Lukáše 24:9–10 tím, že vysvětlíte, že ženy odešly a sdělily učedníkům, co
viděly a slyšely.

Požádejte některého studenta, aby přečetl Lukáše 24:11, a vyzvěte členy třídy, aby
zjistili, jak apoštolové zareagovali na to, co jim ženy řekly. Požádejte studenty, aby
se podělili o to, co našli.

Vysvětlete, že Petr a Jan poté, co vyslechli zprávu, kterou jim ženy sdělily, běželi
k hrobce a zjistili, že Ježíšovo tělo tam není. (Viz Lukáš 24:12; Jan 20:1–4.)

Lukáš 24:13–32
Vzkříšený Pán rozmlouvá se dvěma učedníky na cestě do Emaus
Vyzvěte studenty, aby přemítali o situaci, kdy stejně jako učedníci z tohoto příběhu
měli problém uvěřit nějaké myšlence z evangelia.

Vysvětlete, že v Lukášovi 24:13 se dozvídáme, že dva učedníci šli „toho dne“
z Jeruzaléma „do městečka … Emaus“ vzdáleného přibližně 11 kilometrů. Studium
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toho, co na cestě do Emaus zažili, nám může pomoci poznat, jak můžeme posílit
své svědectví o Ježíši Kristu a Jeho evangeliu.

Požádejte některého studenta, aby přečetl Lukáše 24:14–17, a vyzvěte členy třídy,
aby zjistili, kdo se k těmto dvěma učedníkům na jejich cestě připojil.

• Kdo se k učedníkům na jejich cestě připojil?

• Proč učedníci Ježíše nepoznali? (Vysvětlete, že slovo držány [verš 16] znamená
zakryty.)

Pusťte video „Christ Appears on the Road to Emmaus“ [„Kristus se zjevuje
na cestě do Emaus“] (3:32) ze série The Life of Jesus Christ Bible Videos

[Biblická videa o životě Ježíše Krista], které je k dispozici na stránkách LDS.org.
Vyzvěte členy třídy, aby se zaměřili na to, čemu se učedníci od Ježíše naučili,
zatímco s Ním kráčeli, aniž by Ho poznali. Než video pustíte, vysvětlete, že
rozhovor, který studenti uslyší, je z Lukáše 24:17–33, aby mohli v případě zájmu
sledovat text ve svých písmech. (Pokud nemůžete toto video pustit, požádejte
studenty, aby se střídali při čtení těchto veršů.)

Poukažte na to, že na tomto videu neuslyšíme, čemu Ježíš na této cestě učil své
učedníky. Požádejte některého studenta, aby přečetl Lukáše 24:27, a vyzvěte členy
třídy, aby zjistili, čemu Ježíš učedníky učil.

• Čemu Ježíš učil tyto učedníky? Jakou metodu použil, když učil sám o sobě?

• Jaký vliv měl podle verše 24 Spasitelův výklad písem na tyto dva učedníky?

• Co znamená, že srdce učedníků v nich hořelo? (Duch Svatý svědčil, že učení
o Ježíšovi obsažené v písmech je pravdivé.)

Vyzvěte studenty, aby se zamysleli nad tím, čemu se mohli učedníci naučit díky
tomu, že Ježíš použil k jejich výuce písma, místo aby jim jednoduše zjevil, kým je.
Mohli byste požádat několik studentů, aby se o své myšlenky podělili.

• Čemu se z těchto veršů můžeme naučit o důsledcích svého osobního studia
písem? (Až studenti na otázku odpovědí, napište na tabuli tuto zásadu: Když
studujeme písma, zveme Ducha Svatého, aby nás učil o Ježíši Kristu.)

• Jak byste popsali, co, kromě hoření v srdci, můžeme zažít, když Duch Svatý
svědčí o Ježíši Kristu?

Vyzvěte studenty, aby vyhledali verše z písem, které jim pomohly pocítit, že je Duch
Svatý učí o Ježíši Kristu. Požádejte je, aby se o své verše a důsledky toho, co při
jejich čtení pocítili, podělili. I vy byste se mohli podělit o verše z písem, které vám
osobně pomohly.

Připomeňte studentům, že ačkoli je důležité, aby četli Nový zákon proto, aby
úspěšně absolvovali seminář, ještě důležitější je to, aby četli písma tak, aby Duch
Svatý mohl posílit jejich svědectví o Spasiteli.

Dejte studentům kopii záložky, která obsahuje následující slova staršího
D. Todda Christoffersona z Kvora Dvanácti apoštolů (nebo je vyzvěte, aby

si jeho slova napsali na prázdnou záložku):
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„Hlavním smyslem všech písem je naplnit nám duši vírou v Boha Otce a v Jeho Syna
Ježíše Krista. …

Víra přichází skrze svědectví Svatého Ducha naší duši, od Ducha k duchu, když slyšíme
nebo čteme slovo Boží. A pokud i nadále hodujeme na slově, víra se rozvíjí. …

Studujte písma pozorně a s rozmyslem. Přemítejte o nich a modlete se o ně. Písma
jsou zjevení, a přinesou zjevení další.“ (D. Todd Christofferson, „Požehnání plynoucí z písem“,
Liahona, květen 2010, 34, 35.)

Požádejte některého studenta, aby slova staršího Christoffersona přečetl. Požádejte
členy třídy, aby text sledovali a zaměřili se na to, jak mohou zlepšit osobní
studium písem.

Vyzvěte studenty, aby si stanovili cíl, že budou studovat písma tak, aby přizvali
Ducha Svatého, aby jim pomohl posílit víru v Ježíše Krista a prohloubit znalost
o Něm. Mohli byste jim navrhnout, aby si tento cíl napsali na zadní stranu záložky,
aby ji během studia písem mohli používat jako připomínku.

Lukáš 24:33–53
Ježíš se zjevuje svým učedníkům a ukazuje jim své vzkříšené tělo
Požádejte dva studenty, aby si s sebou dopředu vzali písma, aby vám pomohli
předvést scénku zachycující misionáře přicházející ke dveřím domu. Řekněte jim,
aby zaklepali. Předstírejte, že otevíráte dveře, a pozdravte je. Řekněte jim, aby se
představili. Poté, co tak učiní, řekněte něco ve smyslu:

„Chci se na něco zeptat. Mnoho lidí, které znám, nevěří v život po smrti. Někteří
říkají, že věří v Ježíše Krista, ale nevěří, že byl vzkříšen a obdržel fyzické tělo. Říkají,
že nadále žije pouze jako duch. Čemu věříte vy ohledně vzkříšení Ježíše Krista?“

Dejte studentům dostatek času na to, aby odpověděli.

Poukažte na to, že Lukáš 24:36–39 jsou verše z mistrovství v písmu a mohou jim
pomoci s výukou o doslovném Vzkříšení Ježíše Krista. Uveďte tyto verše do
kontextu tím, že vysvětlíte, že učedníci, kteří byli s Ježíšem na cestě do Emaus, se
hned vrátili do Jeruzaléma a vyprávěli o svém zážitku apoštolům a dalším
učedníkům. (Viz Lukáš 24:33–35.) Během jejich vyprávění se zjevil Spasitel. (Viz
verš 36.)

Lukáš 24:36–39 jsou verše z mistrovství v písmu. Studium veršů z mistrovství
v písmu pomůže studentům prohloubit jejich chápání základních nauk a připravit se na

to, aby jim dokázali učit druhé. Mohli byste studentům navrhnout, aby si verše z mistrovství
v písmu nějak výrazně označili, aby je mohli snadno najít. Podívejte se na námět pro výuku, který
je uveden na konci lekce, abyste studentům pomohli si tyto verše osvojit.

Požádejte jednoho ze studentů, který vám pomáhal se scénkou, aby přečetl Lukáše
24:36–39. Vyzvěte členy třídy, aby text sledovali a vyhledali důkaz toho, že Ježíš byl
doslovně vzkříšen a má tělo z masa a kostí.
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• K čemu Ježíš vyzval své učedníky,
aby jim pomohl porozumět tomu, že
není pouhým duchem, ale že má
fyzické tělo? (Zvažte možnost
ukázat obrázek „Ježíš ukazuje své
rány“. [Kniha obrázků z evangelia
(2009), č. 60; viz také LDS.org.])

• Jak byste se asi cítili, kdybyste byli
svědky chvíle, kdy se Kristus zjevil
svým učedníkům?

Poděkujte studentům, kteří vám
pomáhali, a požádejte je, aby se
posadili. Požádejte některého studenta,
aby přečetl Lukáše 24:40–43. Vyzvěte
členy třídy, aby text sledovali a zjistili, co
dalšího Ježíš udělal, aby ukázal, že má hmatatelné (neboli fyzické) vzkříšené tělo.

• Co dalšího Spasitel udělal, aby ukázal, že má vzkříšené tělo?

• Jakým naukám se můžeme z těchto veršů naučit? (Studenti mohou rozpoznat
různé nauky, zdůrazněte však zejména tuto: Ježíš Kristus má vzkříšené tělo
z masa a kostí. Napište tuto nauku na tabuli.)

• Proč je důležité, abychom této zásadě porozuměli a věřili v ni?

Požádejte některého studenta, aby přečetl tato slova:

„Skrze Usmíření Ježíše Krista budou všichni lidé vzkříšeni – spaseni od tělesné smrti. (Viz
1. Korintským 15:22.) Vzkříšení je opětovné spojení ducha s tělem do dokonalého nesmrtelného
stavu, v němž již nebudeme podrobeni chorobám nebo smrti. (Viz Alma 11:42–45.) …

Porozumět vzkříšení a mít o něm svědectví znamená mít naději a perspektivu ve chvílích, kdy vás
v životě potkávají překážky, zkoušky, ale i vítězství. Můžete nacházet útěchu v jistotě, že Spasitel
žije a že skrze své Usmíření ‚[láme] pouta smrti, aby hrob neměl žádného vítězství a aby byl osten
smrti pohlcen v nadějích slávy‘ (Alma 22:14).“ (Věrni víře – slovník evangelia [2004], 179, 180.)

• Můžete uvést několik příkladů zkoušek, které můžeme překonat díky naději na
své vlastní vzkříšení?

Požádejte několik studentů, aby vydali svědectví o Spasitelově Vzkříšení a vysvětlili,
proč je pro ně nauka o vzkříšení důležitá.

Požádejte některého studenta, aby přečetl Lukáše 24:44–53. Vyzvěte členy třídy, aby
naslouchali Spasitelovým slovům, jako kdyby byli součástí skupiny učedníků, kteří
byli s Ním, a zamysleli se nad tím, která nauka by pro ně měla možná největší
význam. Požádejte několik studentů, aby se o své myšlenky ohledně učení
obsaženého v těchto verších podělili.

Na závěr vydejte svědectví o pravdách, které jste probírali.
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Mistrovství v písmu – Lukáš 24:36–39
Abyste studentům pomohli naučit se Lukáše 24:36–39 nazpaměť, rozdělte členy
třídy do čtyř skupin. Každé skupině přidělte jiný verš z této pasáže a řekněte
studentům v jednotlivých skupinách, aby se společně naučili nazpaměť přidělený
verš. Po několika minutách požádejte jednotlivé skupiny, aby odříkaly přidělené
verše podle jejich pořadí. V několika následujících lekcích byste mohli studenty
požádat, aby znovu odříkali své verše, dokud všichni nebudou obeznámeni
s celou pasáží.
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Úvod k evangeliu podle
sv. Jana
Proč studovat tuto knihu?
Apoštol Jan zaznamenal své svědectví o Spasiteli v období zvyšujícího se
pronásledování křesťanů, rostoucího odpadlictví a sporů ohledně podstaty Ježíše
Krista. Studium Janova evangelia může studentům pomoci poznat Nebeského Otce
prostřednictvím služby Jeho Syna Ježíše Krista. Janův záznam učí tomu, že ti, kdo
žijí podle učení Ježíše Krista, mohou obdržet velká požehnání, včetně
věčného života.

Kdo napsal tuto knihu?
Tuto knihu napsal apoštol Jan. Jan o sobě v celé knize hovoří jako o učedníkovi,
„jehož miloval Ježíš“. (Viz Jan 13:23; 19:26; 20:2; 21:7, 20.)

Jan a jeho bratr Jakub byli rybáři. (Viz Matouš 4:21.) Než se Jan stal učedníkem
a apoštolem Ježíše Krista, byl patrně následovníkem Jana Křtitele. (Viz Jan 1:35–40;
Průvodce k písmům, „Jan, syn Zebedeův“, scriptures.lds.org.)

Kdy a kde byla napsána?
Nevíme, kdy přesně Jan tuto knihu napsal. Byla napsána pravděpodobně mezi roky
60 a 100 po Kr. Raní křesťanští autoři z 2. století po Kr. naznačili, že Jan napsal tuto
knihu v Efezu v Malé Asii (dnešní Turecko).

Pro koho byla tato kniha napsána a proč?
I když Janovy spisy jsou určeny všem lidem, jeho poselství je adresováno
i konkrétněji. Starší Bruce R. McConkie z Kvora Dvanácti apoštolů napsal:
„Evangelium Janovo je zprávou pro svaté – je to převážně evangelium pro Církev.“
(Doctrinal New Testament Commentary, 3 vols. [1965–1973], 1:65.) Jan uvedl, že tuto
knihu psal se záměrem přesvědčit ostatní, aby „věřili, že Ježíš jest Kristus, Syn Boží,
a [aby] věříce, život měli ve jménu jeho“. (Jan 20:31.) S tímto cílem na zřeteli [Jan]
pečlivě vybírá a uspořádává popisované scény z Ježíšova života.“ (Bible Dictionary,
„John, Gospel of“.)

Jaké jsou charakteristické rysy této knihy?
Asi 92 procent toho, co obsahuje Janovo evangelium, se nenachází v jiných
evangeliích. Je to nejspíše proto, že posluchači, které měl Jan na mysli (členové
Církve, kteří již rozuměli tomu, kdo je Ježíš Kristus), se výrazně lišili od posluchačů,
pro něž psali Matouš, Marek a Lukáš. Pět ze sedmi zázraků, o nichž hovoří Jan,
není zaznamenáno v žádném jiném evangeliu. Zatímco Matouš, Marek a Lukáš
podávají mnoho informací o Ježíšově působení v Galileji, Jan zaznamenává řadu
událostí, ke kterým došlo v Judeji. Janovo evangelium je naukově bohaté a mezi
jeho hlavní témata patří božskost Ježíše jako Syna Božího, Kristovo Usmíření, věčný
život, Duch Svatý, potřeba znovuzrození, důležitost lásky k druhým a důležitost
víry ve Spasitele.
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Jan zdůraznil Ježíšovu božskost jako Syna Božího. Jan zaznamenal více než
100 případů, kdy se Ježíš zmínil o svém Otci, přičemž 20 jich je v Janovi 14. Jedním
z největších Janových přínosů je to, že zapsal, čemu Spasitel učil své učedníky
v hodinách předcházejících Jeho zatčení, včetně mocné Přímluvné modlitby, kterou
Ježíš pronesl během noci, kdy trpěl v Getsemanech. Tato část Janova vyprávění
(Jan 13–17) představuje více než 18 procent stránek Jana a přináší nám větší
porozumění Spasitelově nauce a toho, co Ježíš očekává od svých učedníků.

Stručný přehled
Jan 1 Jan svědčí o předsmrtelné božskosti Ježíše Krista a o Jeho poslání nabídnout
všem lidem spasení. Jan zaznamenává Ježíšův křest a povolání některých Jeho
učedníků.

Jan 2–4 Ježíš proměňuje vodu ve víno. Učí Nikodéma o duchovním znovuzrození
a ženě u studny svědčí o tom, že je Kristus. Uzdravuje syna královského služebníka.

Jan 5–7 Spasitel uzdravuje chromého muže u rybníka Bethesda a dosvědčuje svou
božskou moc a pravomoc. Před pronesením svého kázání o chlebu života nakrmí
pět tisíc lidí, dosvědčuje, že je Mesiáš, a během svátku stánků prohlásí, že jen ti,
kdo přijmou Jeho, mohou obdržet věčný život.

Jan 8–10 Ježíš prostřednictvím příběhu ženy přistižené při cizoložství učí o soucitu
a pokání. Prohlašuje se za Jehovu, velikého Já jsem. Uzdravuje muže, který byl od
narození slepý, a označuje se za Dobrého pastýře, který miluje své ovce a pokládá
za ně život.

Jan 11–13 Ježíš Kristus křísí z mrtvých Lazara a projevuje tak svou moc nad smrtí.
Vítězně vjíždí do Jeruzaléma. Během poslední večeře omývá nohy svým učedníkům
a učí je, aby se měli navzájem rádi.

Jan 14–16 Ježíš poučuje své učedníky ohledně vztahu mezi láskou a poslušností.
Slibuje, že sešle Utěšitele (Ducha Svatého) a že bude mezi svými učedníky osobně
působit. Prohlašuje, že je pravým vinným kmenem a že přemohl svět.

Jan 17–19 Ježíš pronáší Přímluvnou modlitbu za své učedníky a za ty, kteří uvěří
v jejich kázání. Je zrazen, uvězněn, souzen a odsouzen. Po utrpení na kříži umírá
a je pohřben.

Jan 20–21 Vzkříšený Ježíš Kristus se zjevuje Marii Magdaléně u zahradního hrobu
a poté několika svým učedníkům v Jeruzalémě. Zjevuje se sedmi učedníkům
u Galilejského moře a pověřuje Petra, aby učedníky vedl ke službě druhým.

JAN
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Jan 1
Úvod
Jan Milovaný zaznamenal důležité nauky související s úlohou
Ježíše Krista v předsmrtelné existenci. Také Jan Křtitel vydával

svědectví o Ježíši Kristu a pokřtil Ho. Ježíš Kristus vyzýval
druhé, aby se od Něho učili.

Náměty pro výuku
Jan 1:1–18; Překlad Josepha Smitha, Jan 1:1–19
Jan svědčí o tom, že Ježíš Kristus je Syn Boží
Rozdělte studenty do dvojic. Umístěte
na tabuli obrázek Ježíše Krista. Vyzvěte
studenty, aby si představili, že hovoří
s někým, kdo toho ví o Ježíši Kristu jen
velmi málo. Jednoho studenta z každé
dvojice požádejte, aby během jedné
minuty učil druhého studenta o Ježíši
Kristu, jako kdyby o Něm ten druhý
student věděl jen velmi málo. Požádejte
několik studentů, kteří byli učeni
o Kristu, aby se podělili s ostatními
členy třídy o to, čemu je učil jejich
spolužák ve dvojici.

Stručně představte knihu Janovu tím, že
vysvětlíte, že apoštol Jan zaznamenal
to, co si přál, aby Svatí věděli o Ježíši
Kristu. Jan byl očitým svědkem mnoha
událostí, o kterých psal. Většina materiálu obsaženého v Janově evangeliu se
nenachází v evangeliích Matouše, Marka ani Lukáše, neboť ta byla napsána proto,
aby pomohla Židům a pohanům uvěřit tomu, že Ježíš je Mesiáš a Spasitel lidstva.
Jan naopak psal zejména pro ty, kteří již věřili, že Ježíš je Kristus.

Zatímco budou studenti studovat Jana 1, vyzvěte je, aby se zaměřili na pravdy
o Spasiteli, které mohou posílit jejich víru v Ježíše Krista a jejich svědectví o Něm.

Požádejte některého studenta, aby přečetl Překlad Josepha Smitha, Jan 1:1–2
(v Průvodci k písmům). Vyzvěte členy třídy, aby text sledovali. Vybídněte je, aby
vyhledali pravdy, kterým Jan učil o Ježíši Kristu.

• Jaké pravdy týkající se Ježíše Krista se z těchto veršů dozvídáme? (Jednou
z pravd, kterou by studenti měli rozpoznat, je ta, že Ježíš Kristus byl na
počátku s Bohem. Napište tuto pravdu na tabuli vedle obrázku Spasitele.)

• Co to znamená, že Ježíš Kristus byl na počátku s Bohem? (Vysvětlete, že slova
„na počátku“ se týkají předsmrtelné existence. Ježíš Kristus byl Prvorozený
Otcův v duchu [viz NaS 93:21], byl jako Bůh mezi duchy, kteří se shromáždili
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„dříve, nežli byl svět“ [Abraham 3:22–24] a byl vybrán Otcem od počátku [viz
Mojžíš 4:2].)

Pomáhejte studentům porozumět Základním naukám
Studenti se Základním naukám naučí tehdy, když budou studovat písma a budou o nich
diskutovat a když si osvojí klíčové pasáže z písem. Neodchylujte se od výuky písem v dané
posloupnosti kvůli tomu, abyste se zaměřovali pouze na Základní nauky. Spíše na Základní nauky
upozorňujte a pomáhejte studentům, aby jim, jakmile se s těmito naukami během lekce setkáte,
porozuměli. V této části lekce můžete například zdůraznit nauky o Božstvu, které souvisí s tím, co
je uvedeno v Janovi 1.

Požádejte některého studenta, aby přečetl Překlad Josepha Smitha, Jan 1:3
(v Průvodci k písmům) a vyzvěte členy třídy, aby vyhledali další pravdu, které Jan
učil o Ježíši Kristu.

• Čemu dalšímu učil Jan o Ježíši Kristu? (V odpovědích studentů by měla zaznít
nauka podobná této: Ježíš Kristus stvořil všechny věci. Napište tuto pravdu
na tabuli vedle obrázku Spasitele.)

Vysvětlete, že Ježíš Kristus stvořil pod vedením Otce nebesa a zemi a bezpočet
světů. (Viz Mojžíš 1:33.) Nebeský Otec si však pro sebe vyhradil „dvě tvůrčí
události“: stvoření všech duchů (včetně ducha Ježíše Krista) a stvoření fyzického
těla Adama a Evy. (Bruce R. McConkie, A New Witness for the Articles of Faith
[1985], 63; viz také Mojžíš 2:27.)

Požádejte některého studenta, aby přečetl Překlad Josepha Smitha, Jan 1:4–5
(v Průvodci k písmům). Vyzvěte členy třídy, aby zjistili, jak Jan popsal Ježíše a Jeho
evangelium.

• Jak Jan popsal Ježíše a Jeho evangelium?

• Co to znamená, že „v něm bylo evangelium“? (Ježíš Kristus byl dobrou
zprávou, ztělesněním evangelia.)

• Co podle vás znamená, že „světlo svítí ve světě, a svět ho nechápe“? (Překlad
Josepha Smitha, Jan 1:5.)

Vysvětlete, že apoštol Jan dále učil o Janu Křtiteli. Požádejte některého studenta,
aby přečetl Překlad Josepha Smitha, Jan 1:6–10 (v Průvodci k písmům). Vyzvěte
členy třídy, aby zjistili, co Jan Křtitel prohlásil o Ježíši Kristu. Požádejte studenty, aby
se podělili o to, co zjistili.

• Jaké nauce učil apoštol Jan o Ježíšovi ve verších 9–10? (V odpovědích studentů
by měla zaznít nauka podobná této: Ježíš Kristus je Světlo světa. Napište tuto
pravdu na tabuli vedle obrázku Spasitele.)

• V jakém smyslu je Ježíš Kristus Světlo světa? (Viz NaS 88:5–13.)

Shrňte Překlad Josepha Smitha, Jan 1:11–18 (v Průvodci k písmům) tím, že
vysvětlíte, že Jan Křtitel svědčil, že všichni ti, kteří uvěří v Ježíše Krista, obdrží
nesmrtelnost a věčný život.
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Poukažte na to, že Jan ve verších 14 a 16 hovořil o Ježíši Kristu jako o „Slově“.
Vysvětlete, že toto je označení Ježíše Krista, které se v písmech nachází na několika
místech. (Viz Jan 1:1, 14; 1. Janova 1:1; Zjevení 19:13; NaS 93:8–10; Mojžíš 1:32.)

Poukažte na to, že slova používáme k tomu, abychom s druhými sdíleli své
myšlenky, pocity a nápady a abychom je vyjadřovali.

• V jakém smyslu je „Slovo“ vhodným označením pro Ježíše Krista?

Také vysvětlete, že bez Překladu Josepha Smitha by Jan 1:18 mohl být mylně
chápán, neboť se v něm uvádí, že žádný člověk nikdy neviděl Boha Otce. Požádejte
některého studenta, aby přečetl Překlad Josepha Smitha, Jan 1:19 (v Průvodci
k písmům).

• Jak vysvětluje Překlad Josepha Smitha, Jan 1:19 Jana 1:18?

Rozdělte studenty do stejných dvojic, ve kterých byli při činnosti na začátku lekce.
Jednoho studenta z každé dvojice požádejte, aby během jedné minuty učil druhého
studenta o Ježíši Kristu a použil přitom nauky, které členové třídy rozpoznali
v Překladu Josepha Smitha, Jan 1:1–19 (v Průvodci k písmům). Po uplynutí
dostatečné doby se zeptejte:

• Proč je pro člověka důležité, aby znal tyto nauky o Ježíši Kristu?

Jan 1:19–34; Překlad Josepha Smitha, Jan 1:20–34
Jan Křtitel vydává svědectví o Ježíši Kristu a křtí Ho
Shrňte Překlad Josepha Smitha, Jan 1:20–28 (v Průvodci k písmům) tím, že
vysvětlíte, že Židé poslali za Janem Křtitelem kněze, kteří se ho tázali, zda je
Mesiáš. Jan vysvětlil, že jeho úlohou je vydávat svědectví o Mesiáši, který bude křtít
ohněm a Duchem Svatým. Druhý den Jan Křtitel uviděl Ježíše, kterého předtím
pokřtil.

Požádejte některého studenta, aby se postavil a aby přečetl – jako by byl Janem
Křtitelem – Janova slova v Překladu Josepha Smitha, Jan 1:29–33 (v Průvodci
k písmům). Vyzvěte členy třídy, aby text sledovali a zjistili, co si Jan Křtitel přál, aby
lidé o Ježíši Kristu věděli.

Ukažte na obrázek Ježíše Krista a na pravdy napsané na tabuli a zeptejte se:

• Jaké další pravdy či popisy týkající se Ježíše Krista bychom mohli doplnit
z Překladu Josepha Smitha, Jan 1:29–33? (Odpovědi studentů pište na tabuli.)

• Proč podle vás Jan Křtitel hovořil o Ježíšovi jako o Beránku Božím?

Jan 1:35–51
Ježíš vyzývá své následovníky, aby se o Něm dozvěděli více
Vyzvěte studenty, aby si představili nějakého dospívajícího, který přišel na postní
a svědecké shromáždění a tam slyšel několik svých přátel vydávat svědectví o tom,
že vědí, že Ježíš Kristus je jejich Spasitel. Tento mladý člověk přemýšlí nad tím, jak
to tito jeho přátelé „vědí“.

• Jak byste na tuto otázku odpověděli?
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Vyzvěte členy třídy, aby se při studiu Jana 1:35–51, zaměřili na to, co můžeme dělat,
abychom získali (nebo posílili) své vlastní svědectví o Ježíši Kristu jako o Spasiteli.

Požádejte některého studenta, aby přečetl Jana 1:35–37, a vyzvěte členy třídy, aby
zjistili, co udělal Jan Křtitel den poté, co pokřtil Ježíše.

• Co Jan udělal, když uviděl Ježíše?

Požádejte některého studenta, aby přečetl Jana 1:38–39. Vyzvěte členy třídy, aby
text sledovali a zaměřili se na to, co Ježíš řekl oněm dvěma učedníkům.

• Na co se Ježíš těchto dvou učedníků zeptal?

• Jaká byla jejich odpověď?

• K čemu Ježíš tyto dva učedníky vyzval?

Požádejte některého studenta, aby přečetl Jana 1:40–42, a vyzvěte členy třídy, aby
zjistili, co se Ondřej dozvěděl poté, co přijal Spasitelovu výzvu „poďte a vizte“.

• Co se Ondřej dozvěděl díky tomu, že přijal Spasitelovu výzvu „poďte a vizte“?
(Že Ježíš je Mesiáš neboli Kristus. Mohli byste také poukázat na to, že
z Překladu Josepha Smitha Jan 1:42 se dozvídáme, že Petr se měl nazývat
„Céfas, což vyloženo je vidoucí nebo kámen“ [v Průvodci k písmům], což
naznačovalo, že se Petr stane vidoucím v Církvi.)

Požádejte některého studenta, aby přečetl Jana 1:43–46, a vyzvěte členy třídy, aby
zjistili, k čemu Ježíš Filipa vyzval. Požádejte je, aby se podělili o to, co zjistili.

• Jaká slova ve verši 45 dokládají, že Filip, poté co přijal Spasitelovu výzvu
následovat Ho, obdržel svědectví o Ježíši Kristu?

• K čemu pak Filip vyzval Natanaele?

Požádejte tři studenty, aby přečetli Jana 1:47–51. Pověřte jednoho z nich, aby byl
vypravěčem, druhého, aby přečetl slova Ježíše, a třetího, aby přečetl slova
Natanaele. Vyzvěte členy třídy, aby se zaměřili na to, co se stalo, když Natanael
přijal výzvu dozvědět se něco o Ježíšovi.

• Co se stalo poté, co Natanael přijal výzvu dozvědět se něco o Ježíšovi?

• Jaké zásadě se můžeme z těchto příběhů naučit? (V odpovědích studentů by
měla zaznít zásada podobná této: Když přijmeme výzvu učit se o Ježíši
Kristu a následovat Ho, získáme o Něm vlastní svědectví.)

Požádejte některého studenta, aby přečetl tato slova staršího Jeffreyho R. Hollanda
z Kvora Dvanácti apoštolů.

„Zdá se, že podstata naší smrtelnosti a odpovědi na ty nejzávažnější životní
otázky jsou vyjádřeny těmito dvěma velmi stručnými momenty z počátku
Spasitelova působení ve smrtelnosti. Jedním z nich je otázka, kterou položil
každému z nás na této zemi: ‚Co hledáte? Co chcete?‘ Druhým momentem je
Jeho reakce na naši odpověď, ať již je tato odpověď jakákoli. Ať již jsme kdokoli
a ať již odpovíme jakkoli, Jeho odpověď je vždy tatáž: Láskyplně nám praví

‚Pojďte.‘ ‚Pojďte, následujte mne.‘ Ať jdete kamkoli, nejprve pojďte a vizte, co činím já, vizte, kde
a jak trávím svůj čas. Učte se ode mne, kráčejte se mnou, promlouvejte se mnou a věřte.
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Naslouchejte mi, když se modlím. Naleznete následně odpovědi na své vlastní modlitby. Bůh
přinese odpočinutí vaší duši.“ („He Hath Filled the Hungry with Good Things“, Ensign, Nov.
1997, 65.)

Vyzvěte studenty, aby přemítali o svém vlastním úsilí učit se o Ježíši Kristu
a následovat Ho.

• Jak se prohlubuje vaše svědectví o Ježíši Kristu, když se o Něm učíte a když Ho
následujete?

Vyzvěte studenty, aby si do studijního deníku nebo zápisníku napsali několik vět
o tom, co udělají pro to, aby ve větší míře přijali Spasitelovu výzvu, aby přišli
a viděli, učili se od Něho a následovali Ho.

Na závěr vydejte svědectví o zásadách, které jste v rámci dnešní hodiny rozpoznali.
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LEKCE PRO DOMÁCÍ STUDIUM

Lukáš 18 – Jan 1 (12. blok)
Přípravné materiály pro učitele domácího studia
Shrnutí denních lekcí domácího studia
Následující shrnutí událostí, nauk a zásad, s nimiž se studenti seznámili při studiu Lukáše 18 – Jana 1 (12. blok), nemá
být součástí vaší lekce. Lekce, kterou učíte, se soustřeďuje pouze na některé z těchto nauk a zásad. Při zvažování
potřeb svých studentů se řiďte nabádáním Svatého Ducha.

1. den (Lukáš 18–21)
V této lekci studenti studovali podobenství o nespravedlivém soudci a o farizeovi a publikánovi. Také četli o slepci, který
usiloval o Pánovu pomoc, a o Zacheovi. Z těchto příběhů se studenti naučili, že pokud jsme při uplatňování víry v Pána
upřímní a vytrvalí, můžeme obdržet Jeho milosrdenství.

2. den (Lukáš 22)
Když studenti četli o radě, kterou dal Pán Petrovi, naučili se, že když jsme obráceni k evangeliu Ježíše Krista, můžeme
posilovat druhé. Když četli o Spasitelově utrpení v Getsemanech, naučili se také těmto pravdám: Prokážeme-li ochotu
být poslušni Nebeského Otce, získáme od Něj sílu konat Jeho vůli. Když Ježíš Kristus trpěl v zahradě getsemanské, potil
velké krůpěje krve.

3. den (Lukáš 23–24)
V této lekci studenti četli o Ukřižování, pohřbu a Vzkříšení Ježíše Krista. Naučili se těmto pravdám: Příklad Ježíše Krista
můžeme následovat tím, že se rozhodneme odpustit těm, kteří se k nám nechovají správně. Duchové všech lidí vstoupí
v okamžiku smrti do duchovního světa. Ježíš Kristus má vzkříšené tělo z masa a kostí.

4. den (Jan 1)
Při studiu slov Jana Milovaného a Jana Křtitele se studenti dozvěděli, že Ježíš Kristus byl na počátku s Bohem, že stvořil
všechny věci a že je světlem světa. Když četli o tom, jak někteří učedníci poznali Ježíše Krista, zjistili, že když přijmeme
výzvu učit se o Ježíši Kristu a následovat Ho, získáme o Něm vlastní svědectví.

Úvod
Tato lekce může studentům pomoci porozumět tomu, jak přizvat Ducha Svatého,
aby je učil o Ježíši Kristu. Navíc se dozvědí, že Ježíš Kristus je vzkříšenou bytostí
z masa a kostí.

Náměty pro výuku
Lukáš 24:13–32
Vzkříšený Pán rozmlouvá se dvěma učedníky na cestě do Emaus
Vyzvěte studenty, aby se zamysleli nad tím, zda někdy měli problém rozpoznat,
je-li nějaká myšlenka z evangelia pravdivá.

Vysvětlete, že v Lukášovi 24:13 se dozvídáme, že dva učedníci odešli z Jeruzaléma
téhož dne, kdy skupina žen objevila Ježíšův prázdný hrob. Šli přibližně
11 kilometrů „do městečka … Emaus“. Studium toho, co na cestě do Emaus zažili,
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nám může pomoci poznat, jak můžeme posílit své svědectví o Ježíši Kristu a Jeho
evangeliu.

Požádejte některého studenta, aby přečetl Lukáše 24:14–17. Vyzvěte členy třídy, aby
text sledovali a zjistili, kdo se k těmto dvěma učedníkům cestou připojil.

• Kdo se k učedníkům na jejich cestě do Emaus připojil?

• Proč učedníci Ježíše nepoznali? (Vysvětlete, že slovo držány v Lukášovi 24:16
znamená zakryty.)

Požádejte studenty, aby se střídali při čtení Lukáše 24:17–33. Vyzvěte členy třídy,
aby text sledovali a zaměřili se na to, čemu se učedníci od Ježíše naučili, zatímco
s Ním kráčeli, aniž by Ho poznali.

Je-li ve vašem jazyce k dispozici video „Christ Appears on the Road to
Emmaus“ [„Kristus se zjevuje na cestě do Emaus“] (3:32) ze série The Life of

Jesus Christ Bible Videos [Biblická videa o životě Ježíše Krista], které lze najít na
stránkách LDS.org, mohli byste ho pustit místo čtení Lukáše 24:17–33. Vyzvěte
členy třídy, aby se zaměřili na to, čemu se učedníci od Ježíše naučili, zatímco s Ním
kráčeli, aniž by Ho poznali. Než video pustíte, vysvětlete, že rozhovor, který
studenti uslyší, je z Lukáše 24:17–33, aby mohli v případě zájmu sledovat text ve
svých písmech.

Poukažte na to, že v tomto videu neuslyšíme, čemu Ježíš na této cestě učil své
učedníky. Požádejte některého studenta, aby přečetl Lukáše 24:27. Vyzvěte členy
třídy, aby text sledovali a zjistili, čemu Ježíš učedníky učil.

• Čemu Ježíš učil tyto učedníky?

• Jakou metodu použil, když učil sám o sobě? (Písma.)

• Co ve verši 32 znamená, že srdce učedníků v nich hořelo? (Duch Svatý svědčil,
že učení o Ježíšovi obsažené v písmech je pravdivé.)

Vyzvěte studenty, aby se zamysleli nad tím, čemu se mohli učedníci naučit díky
tomu, že Ježíš použil k jejich výuce písma, místo aby jim jednoduše zjevil, kým je.
Mohli byste požádat několik studentů, aby se o své myšlenky podělili.

• Jaké zásadě učí tyto verše o důsledcích našeho osobního studia písem? (Až
studenti odpovědí, napište na tabuli tuto zásadu: Když studujeme písma,
zveme Ducha Svatého, aby nás učil o Ježíši Kristu.)

• Jak byste popsali, co kromě hoření v srdci můžeme zažít, když Duch Svatý
svědčí o Ježíši Kristu?

Vyzvěte studenty, aby vyhledali verše z písem, které jim pomohly pocítit, že je Duch
Svatý učí o Ježíši Kristu. Požádejte je, aby se o své verše a důsledky toho, co při
jejich čtení pocítili, podělili. I vy byste se mohli podělit o verše z písem, které vám
osobně pomohly.

Připomeňte studentům, že ačkoli je důležité, aby četli Nový zákon proto, aby
úspěšně absolvovali seminář, ještě důležitější je to, aby četli písma takovým
způsobem, který bude přivolávat Ducha Svatého, aby posílil jejich svědectví
o Spasiteli.
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Je-li to možné, dejte studentům kopii záložky, která obsahuje následující
slova staršího D. Todda Christoffersona z Kvora Dvanácti apoštolů, nebo je

vyzvěte, aby si jeho slova napsali na prázdný list papíru nebo na čtvrtku, kterou by
mohli použít jako záložku. (Tisknutelný arch ve formátu PDF s několika záložkami
je dostupný v on-line verzi této lekce.)

„Hlavním smyslem všech písem je naplnit nám duši vírou v Boha Otce
a v Jeho Syna Ježíše Krista. …

Víra přichází skrze svědectví Svatého Ducha naší duši, od Ducha k duchu,
když slyšíme nebo čteme slovo Boží. A pokud i nadále hodujeme na slově,
víra se rozvíjí. …

Studujte písma pozorně a s rozmyslem. Přemítejte o nich a modlete se o ně.
Písma jsou zjevení, a přinesou zjevení další.“ (D. Todd Christofferson, „Požehnání plynoucí
z písem“, Liahona, květen 2010, 34–35.)

Požádejte některého studenta, aby slova staršího Christoffersona přečetl. Vyzvěte
členy třídy, aby text sledovali a zaměřili se na to, jak mohou zlepšit osobní
studium písem.

Vyzvěte studenty, aby si stanovili cíl, že budou studovat písma tak, aby přizvali
Ducha Svatého, aby jim pomohl posílit víru v Ježíše Krista a prohloubit znalost
o Něm. Mohli byste jim navrhnout, aby si tento cíl napsali na zadní stranu záložky,
aby ji během studia písem mohli používat jako připomínku.

Lukáš 24:36–39
Ježíš se zjevuje svým učedníkům a ukazuje jim své vzkříšené tělo
Vysvětlete, že učedníci, kteří byli s Ježíšem na cestě do Emaus, se hned vrátili do
Jeruzaléma a vyprávěli o svém zážitku apoštolům a dalším učedníkům. (Viz Lukáš
24:33–35.)

Vyzvěte členy třídy, aby společně přečetli verše z mistrovství v písmu v Lukášovi
24:36–39 a zjistili, co se stalo, když učedníci vyprávěli o svém zážitku dalším
učedníkům.

• Co se stalo, když učedníci vyprávěli o svém zážitku?

Ukažte studentům obrázek „Ježíš ukazuje své rány“. (Kniha obrázků z evangelia
[2009], č. 60; viz také LDS.org.)

• K čemu Ježíš vyzval své učedníky, aby jim pomohl porozumět tomu, že není
pouhým duchem, ale že má fyzické tělo?

• Jaké nauce se můžeme z těchto veršů naučit? (Studenti mohou rozpoznat různé
nauky, zdůrazněte však zejména tuto: Ježíš Kristus je vzkříšená bytost
s tělem z masa a kostí. Napište tuto nauku na tabuli; viz také NaS 130:22.)
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Požádejte několik studentů, aby se podělili o své svědectví o Spasitelově Vzkříšení
a vysvětlili, proč je pro ně tato nauka důležitá, nebo je požádejte, aby se podělili
o to, co si napsali do studijního deníku k úkolu č. 3 z 12. bloku: 3. den. Na závěr
vydejte svědectví o tom, že Ježíš Kristus byl skutečně vzkříšen.

Příští blok (Jan 2–6)
Vysvětlete studentům, že během studia Jana 2–6 se dozvědí odpovědi na tyto
otázky: Jaký byl Ježíšův první veřejný zázrak? Jak to pomohlo Jeho matce? Proč
vyčistil chrám? Komu Ježíš poprvé oznámil, že je Mesiáš? Co této ženě prozradil
o jejím životě, co mohl vědět jedině On? Proč o sobě Spasitel mluvil jako o živé
vodě a chlebu života? Studenti budou také číst o tom, jak Ježíš Kristus sloužil
s majestátností a mocí.
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LEKCE 61

Jan 2
Úvod
V Káni vykonal Spasitel první veřejný zázrak během své
pozemské služby, když proměnil vodu ve víno. Ježíš Kristus
odešel do Jeruzaléma, aby se zúčastnil svátku přesnic. Vyčistil

chrám tím, že vyhnal penězoměnce, kteří dům Jeho Otce
znesvěcovali.

Náměty pro výuku
Jan 2:1–11
Ježíš mění vodu ve víno
Vyzvěte studenty, aby přemýšleli o tom, kdy v jejich životě „poprvé“ nastaly tyto
situace: jejich první den ve škole, jejich první práce, okamžik, kdy poprvé pocítili
Ducha Svatého.

• Proč někdy považujeme tyto a další události, které se nám staly v životě
„poprvé“, za významné?

Vysvětlete studentům, že během studia Jana 2:1–11 se dozvědí o prvním
zaznamenaném zázraku, který Ježíš během své pozemské služby vykonal. Vyzvěte
studenty, aby se zaměřili na to, jaký význam by mohl tento první zaznamenaný
zázrak mít.

Vysvětlete, že Ježíš, krátce poté, co byl pokřtěn, navštívil se svými učedníky svatební
hostinu v Káni, což byla vesnice nedaleko města Nazarétu, kde vyrůstal. Požádejte
některého studenta, aby přečetl Jana 2:1–3, a vyzvěte členy třídy, aby zjistili, jaký
problém nastal během svatební hostiny.

• Jaký problém nastal během svatební hostiny?

Vysvětlete, že na svatební hostině bývalo tradičním nápojem víno. Někdy svatební
hostina trvala i několik dní. Situace, v níž by víno došlo, by byla pro hostitele
ostudná. Zdá se, že Maria pravděpodobně pociťovala za hostinu určitou
zodpovědnost, takže, když víno došlo, přistoupila ke svému Synovi a požádala Ho
o pomoc ve snaze ušetřit hostitelskou rodinu ostudy. V Ježíšově reakci na přání
Jeho matky pomoci se svatební hostinou se projevily úcta a soucit.

Přečtěte Překlad Josepha Smitha, Jan 2:4 (v anglickém vydání Bible SPD) a vyzvěte
studenty, aby naslouchali tomu, jak Ježíš své matce odpověděl: Praví jí Ježíš: Ženo,
co chceš, abych pro tebe učinil? To učiním; neboť ještě nepřišla hodina má.

• Jak Ježíš své matce odpověděl?

• Jak Ježíš ve své odpovědi prokázal své matce úctu? (Ježíš se své matky nejen
zeptal, co si přála, aby učinil, ale zároveň vyjádřil ochotu to udělat. Možná bude
nutné vysvětlit, že v Ježíšově době bylo zdvořilé oslovovat matku „ženo“.)

• Co měl Ježíš na mysli, když řekl: „Ještě nepřišla hodina má“?

Požádejte některého studenta, aby přečetl Jana 2:5, a členy třídy vyzvěte, aby zjistili,
co Maria řekla služebníkům. Požádejte studenty, aby se podělili o to, co zjistili.
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Vápencové nádoby na vodu z Izraele
z období Nového zákona

• Čemu nás pokyny, které Maria dala služebníkům, učí o její víře v Ježíše?

Požádejte některého studenta, aby přečetl Jana 2:6–7, a vyzvěte členy třídy, aby se
zaměřili na to, co měli služebníci podle Ježíšových pokynů udělat.

• Co měli služebníci podle Ježíšových pokynů udělat?

Vysvětlete, že v Ježíšově době byly stoudve (neboli nádoby na vodu), které byly
vyrobeny z kamene, považovány za čisté pro vykonávání náboženských obřadů.
Židovským zvykem bylo před jídlem se obřadně očistit omytím rukou v těchto
nádobách na vodu.

• Jakým množstvím vody služebníci
nádoby naplnili?

Abyste pomohli studentům porozumět
tomu, kolik vody v nádobách bylo,
ukažte jim nějakou otevřenou nádobu,
která pojme 1 litr vody. Vysvětlete
studentům, že „míra“ čítala asi 34 litrů,
šest nádob tudíž mohlo obsahovat 400
až 600 litrů. Naplňte nádobu vodou.

Požádejte některého studenta, aby
přečetl Jana 2:8, a vyzvěte členy třídy,
aby se zaměřili na to, co dále Ježíš řekl
služebníkům, aby udělali. Požádejte je,
aby se podělili o to, co zjistili. Mezitím
naberte pohárkem vodu z nádoby a pohárek zvedněte.

• Kdybyste byli jedním z těchto služebníků, co byste si pomysleli nebo jak byste
se asi cítili, kdybyste tento pohár nesli vrchnímu správci neboli vedoucímu
hostiny?

Požádejte některého studenta, aby přečetl Jana 2:9–10, a vyzvěte členy třídy, aby
zjistili, co vrchní správce řekl poté, co ochutnal nápoj, který mu přinesli.

• Co Ježíš udělal s vodou?

• Co řekl vrchní správce hostiny o novém víně? (Vysvětlete, že nejlepší víno se
často používalo na začátku hostiny a víno horší kvality se používalo později.)

Vysvětlete, že Ježíš nikdy neposkytl konkrétní výklad významu nebo symboliky
tohoto prvního zaznamenaného zázraku vykonaného během svého působení ve
smrtelnosti. Existuje však mnoho důležitých pravd, kterým se můžeme z tohoto
příběhu o Ježíšově prvním zaznamenaném zázraku naučit.

Rozdělte studenty do skupinek po dvou či po třech. Vyzvěte každou skupinku, aby
napsala na papír co možná nejvíce pravd, kterým se můžeme naučit z Jana 2:1–11.
Po uplynutí dostatečné doby požádejte některého studenta z každé skupinky, aby
se s ostatními členy třídy podělil o to, co jejich skupinka zjistila. Požádejte
některého studenta, aby dělal zapisovatele. Požádejte ho, aby každou jedinečnou
pravdu, o kterou se studenti podělí, napsal na tabuli. Níže jsou uvedeny některé
pravdy, které mohou v odpovědích studentů zaznít: Ježíš Kristus má moc nad
fyzickými prvky. Spasitel věděl, že musí naplnit božské poslání. Mesiáš
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projevoval svou božskou moc skrze zázraky. Syn Boží si své matky vážil
a měl ji rád.

Požádejte některého studenta, aby přečetl Jana 2:11, a vyzvěte členy třídy, aby
zjistili, jaký vliv měl tento zázrak na Ježíšovy učedníky.

• Jaký vliv měl tento zázrak na Ježíšovy učedníky?

Na tabuli zakroužkujte tuto pravdu ze seznamu pravd, které studenti rozpoznali:
Ježíš Kristus má moc nad fyzickými prvky. (Poznámka: Jestliže studenti tuto
pravdu neuvedli, připište ji na seznam.)

• Jak vaše porozumění tomu, že Ježíš má moc nad fyzickými prvky, posiluje vaši
víru v Ježíše Krista?

• Jaké další příběhy, o kterých jsme se učili v Novém zákoně, také dokládají, že
Ježíš Kristus má moc nad fyzickými prvky a přírodními živly? (Možné odpovědi:
dva zázraky s bochníky a rybami [pět tisíc: Marek 6:33–44; čtyři tisíce: Marek
8:1–9], utišení bouře [Marek 4:35–41] nebo chůze po vodě [Matouš 14:22–33].)

Jan 2:12–25
Ježíš očišťuje chrám
Požádejte studenty, aby uvedli nějaké hry, které hráli jako děti venku. Poté, co
uvedou několik her, se zeptejte:

• Ačkoli jsou tyto hry nevinné a zábavné, cítili byste se dobře, kdybyste je hráli na
chrámovém pozemku?

Rozdělte studenty do dvojic. Požádejte každou dvojici, aby přečetla Jana 2:12–17.
Zatímco budou číst, požádejte studenty, aby vyhledali odpovědi na následující
otázky (napište je na tabuli) a diskutovali o nich:

1. Koho Ježíš našel v chrámu?

2. Proč se podle vás Ježíš rozhněval?

3. Co Ježíš udělal, aby tento problém napravil?

Po uplynutí dostatečné doby ukažte obrázek „Ježíš očišťuje chrám“ (Kniha obrázků
z evangelia [2009], č. 51; viz také LDS.org) a požádejte několik dvojic, aby se
podělily o své odpovědi. Možná bude nutné vysvětlit, že tisíce návštěvníků, kteří
přicházeli do Jeruzaléma na oslavy přesnic, potřebovaly koupit zvířata pro přinášení
obětí v chrámu, což bylo součástí jejich uctívání. Penězoměnci měnili římskou
měnu a jiné měny za tu, která se používala v chrámu na nákup obětních zvířat,
a kupci prodávali potřebná zvířata. Ačkoli bylo toto obchodování nezbytné,
provozování takovéto činnosti v chrámu bylo neuctivé.

• Jaké pravdě týkající se chrámů se můžeme naučit z Ježíšova popisu chrámu ve
verši 16? (V odpovědích studentů by měla zaznít pravda podobná této: Chrám
je dům Boží.)
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• V jakém smyslu jsou chrámy domem Božím? (Odpovědi studentů se mohou
lišit, ale mohou zahrnovat tyto myšlenky: Chrámy jsou místa, kam může
přicházet Bůh, kde můžeme pociťovat Jeho přítomnost a Jeho Ducha a kde
vykonáváme obřady přináležející k Jeho dílu spasení. Chrámy jsou těmi
nejposvátnějšími místy uctívání na zemi.)

Pomáhejte studentům porozumět naukám a zásadám
Pomáhejte studentům porozumět naukám a zásadám tím, že jim budete klást otázky, které je
povedou k přemýšlení o jejich významu nebo k tomu, aby je vztahovali na situace z dnešní doby.
Porozumění naukám a zásadám znamená, že studenti chápou uvedené nauky a zásady a také to,
v jakých situacích je mohou uplatňovat v osobním životě. Porozumění nauce či zásadě je
předpokladem k tomu, abychom pocítili její pravdivost a důležitost a uvědomili si, jak ji můžeme
uplatňovat.

Požádejte některého studenta, aby přečetl následující slova presidenta Howarda
W. Huntera. Vyzvěte studenty, aby se zaměřili na to, jak Ježíšovo porozumění
posvátnosti chrámů přispělo k Jeho rozhodnutí vyhnat z chrámu penězoměnce
a kupce.

„Důvod k rozčilení spočívá v pouhých třech slovech: ‚Dům Otce mého.‘ Nebyl to
obyčejný dům; byl to dům Boží. Byl vybudován za účelem uctívání Boha. Byl
domovem pro toho, kdo má uctivé srdce. Měl být místem útěchy pro bědy
a trápení člověka, samotnou nebeskou bránou. … [Ježíšova] oddanost
Nejvyššímu roznítila v Jeho duši oheň a dodala Jeho slovům moc, která probodla
viníky jako dýka.“ („Hallowed Be Thy Name“, Ensign, Nov. 1977, 53.)

• Jak se v Ježíšových skutcích projevuje Jeho uctivost vůči domu Jeho Otce?

Napište na tabuli tuto nedokončenou větu: Uctivost k chrámu dáváme najevo
tím, že …

Rozdělte studenty do skupinek po dvou či po třech. Vyzvěte studenty, aby napsali
na papír co možná nejvíce odpovědí, kterými mohou dotyčnou větu dokončit. Po
minutě nebo dvou požádejte jednu skupinku, aby se podělila o odpovědi
s ostatními členy třídy. Zatímco se první skupinka bude dělit o své odpovědi,
požádejte ostatní skupinky, aby si označily každou položku na svém seznamu, která
bude zmíněna. Pak požádejte další skupinku, aby přečetla ze svého seznamu
položky, které první skupinka neuvedla. Opakujte tuto činnost, dokud se o své
odpovědi nepodělí všechny skupinky.

• Jak je možné prokazovat uctivost k chrámu i tehdy, když v chrámu nejsme?

Vyzvěte studenty, aby si do studijního deníku nebo zápisníku napsali, proč je podle
nich důležité se ze všech sil snažit prokazovat uctivost k chrámu. Také je vyzvěte,
aby si dali za cíl prokázat nějakým konkrétním způsobem svou uctivost k chrámu.
Povzbuďte je, aby tohoto cíle dosáhli.

Vydejte svědectví o zásadách probíraných v dnešní lekci.
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Procvičení mistrovství v písmu
Tuto činnost můžete použít například tehdy, když představujete skupinu veršů či
pasáží z mistrovství v písmu nebo je opakujete. Vyberte určitý počet kartiček pro
mistrovství v písmu a připravte si je tak, abyste je mohli studentům rozdat. (Je
důležité, abyste měli každou kartičku vícekrát, aby alespoň dva studenti dostali
tutéž pasáž z mistrovství v písmu. Kartiček můžete připravit dostatek, tak aby mohl
mít každý student dvě nebo tři různé pasáže.) Rozdejte kartičky studentům.
Poskytněte jim čas na to, aby si na každé kartičce prostudovali danou pasáž
z mistrovství v písmu, odkaz, klíčová slova, popis kontextu, nauku či zásadu
a náměty na uplatnění. Uvádějte nějaké nápovědy z kartiček (například slova
z verše či pasáže z mistrovství v písmu nebo klíčová slova, kontext, nauku či zásadu
nebo uplatnění). Vyzvěte ty, kteří mají odpovídající kartičku, aby se postavili a řekli
příslušný odkaz na verš z mistrovství v písmu.
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LEKCE 62

Jan 3
Úvod
Jednou v noci přišel jistý farizeus jménem Nikodém k Ježíšovi
a rozmlouval s Ním. Ježíš učil Nikodéma, že všichni lidé musí
být znovuzrozeni, aby mohli vstoupit do království Božího.

Jan Křtitel později svým učedníkům vysvětlil, že jeho úlohou
je připravovat cestu pro Ježíše Krista.

Náměty pro výuku
Jan 3:1–21
Ježíš učí Nikodéma duchovním pravdám
Vyzvěte studenty, aby si představili, že se jednoho dne baví s přáteli o náboženství a
že jeden z nich podotkne: „Dokud jsem dobrým člověkem, mohu se do nebe
dostat.“ Vyzvěte studenty, aby přemítali o tom, jak by tomuto příteli odpověděli.

Povzbuďte studenty, aby se v Janovi 3 zaměřili na to, co musíme dělat, abychom
mohli vstoupit do Božího království.

Vysvětlete, že Spasitel se na počátku svého působení vydal do Jeruzaléma na oslavy
přesnic. Poté, co mnozí lidé v Jeruzalémě viděli zázraky, které Ježíš vykonal, uvěřili
v Něho. (Viz Jan 2:23–25.)

Požádejte některého studenta, aby přečetl Jana 3:1–2. Vyzvěte členy třídy, aby text
sledovali a zjistili, co se přihodilo, když byl Spasitel v Jeruzalémě.

• Kdo Ježíše navštívil?

Vysvětlete, že Nikodém byl jakožto „kníže Židovské“ (Jan 3:1) členem sanhedrinu.
Sanhedrin byla vládnoucí rada, kterou tvořili farizeové a saduceové a která řídila
mnohé občanské a náboženské záležitosti Židů.
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Nikodém navštěvuje Ježíše

• Proč asi podle vás Nikodém přišel
Ježíše navštívit v noci?

• Co si Nikodém podle verše 2
ohledně Ježíše uvědomoval?

Vysvětlete, že Nikodém si uvědomoval,
že Ježíš je „od Boha … mistr“ (verš 2),
což znamená, že se od Ježíše chtěl učit.
Požádejte některého studenta, aby
přečetl Jana 3:3–5. Vyzvěte členy třídy,
aby text sledovali a zjistili, čemu
Spasitel Nikodéma učil.

Jan 3:5 je verš z mistrovství v písmu. Studium veršů z mistrovství v písmu pomůže
studentům prohloubit jejich chápání základních nauk a připravit se na to, aby jim

dokázali učit druhé. Mohli byste studentům navrhnout, aby si verše z mistrovství v písmu nějak
výrazně označili, aby je mohli snadno najít. Podívejte se na námět pro výuku, který je uveden na
konci lekce, abyste tak pomohli studentům si tyto verše osvojit.

• Čemu Spasitel podle verše 3 Nikodéma učil?

• Co měl podle Nikodéma Spasitel na mysli, když řekl „nenarodí-li se kdo
znovu“ (verš 3)?

Vysvětlete, že být znovuzrozen znamená „nechati Ducha Svatého, aby způsobil
mocnou změnu v srdci osoby, takže již nemá touhu činiti zlo, ale spíše si přeje
usilovati o věci Boží“. (Průvodce k písmům, „Znovuzrozen, Zrozen z Boha“,
scriptures.lds.org; viz také Mosiáš 5:2; Alma 5:14–15; Mojžíš 6:59.)

• Jaké dvě věci, kterým podle verše 5 Ježíš učil Nikodéma, jsou nutné ke vstupu
do království Božího? Co podle vás znamená být zrozen „z vody a z Ducha“?

• Jak byste shrnuli, čemu tyto verše učí o tom, co je nutné k tomu, aby byl člověk
duchovně znovuzrozen a mohl vstoupit do celestiálního království? (Poté, co
studenti odpovědí, napište na základě jejich slov na tabuli tuto zásadu: Aby byl
člověk duchovně znovuzrozen a získal oslavení v celestiálním království,
je nutné, aby byl pokřtěn a aby přijal dar Ducha Svatého.)

Připomeňte studentům situaci s přítelem. Rozdělte studenty do dvojic. Jednoho
studenta z každé dvojice požádejte, aby představoval přítele, který se domnívá, že
pro vstup do království Božího stačí být dobrým člověkem. Požádejte druhého
studenta z každé dvojice, aby si na základě Jana 3:5 vyzkoušel toto nepochopení
vysvětlit.
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Shrňte Jana 3:6–12 vysvětlením, že Nikodém se zeptal Ježíše, jak se může člověk
narodit znovu. Ježíš odpověděl tím, že se Nikodéma otázal, jak může být
náboženským vůdcem a učitelem v Izraeli a nevědět, že duchovní znovuzrození je
nezbytné a co jej umožňuje.

V Janovi 3:13–21 čteme, že Spasitel Nikodémovi vysvětlil, jak může být člověk
znovuzrozen. Požádejte několik studentů, aby se střídali při čtení Jana 3:13–15.
Vyzvěte členy třídy, aby text sledovali a zjistili, jak Ježíš na Nikodémovu otázku
odpověděl.

Místo toho, abyste studenty vyzvali k četbě Jana 3:13–15, byste jim mohli
pustit video „Heavenly Things“ [„Věci nebeské“] (8:55) od časového kódu

5:30 do konce. Toto video ztvárňuje, jak Spasitel učí Nikodéma. Vyzvěte studenty,
aby text sledovali v písmech a zaměřili se na to, jak Ježíš Nikodémovi odpověděl.
Toto video je k dispozici na stránkách LDS.org.

• Co o sobě Spasitel řekl v Janovi 3:13? (Svědčil o sobě jakožto o Synu Božím,
který sestoupil z nebe.)

Ukažte obrázek „Mojžíš a měděný
had“. (Kniha obrázků z evangelia [2009],
č. 16; viz také LDS.org.) Požádejte
studenty, aby vysvětlili příběh z písem,
který tento obrázek představuje. Je-li to
nutné, vysvětlete, že Pán v Mojžíšově
době vyslal jedovaté hady kvůli tomu,
že Izraelité hřešili proti Bohu. Izraelité
byli po hadím uštknutí otráveni. Pán
pak nařídil Mojžíšovi, aby pozvedl na
tyči mosazného hada, a slíbil, že každý
Izraelita, který na hada na tyči
pohlédne, bude uzdraven. (Viz Numeri
21:4–9.)

• Co podle Ježíšových slov v Janovi
3:14 mosazný had představuje?

Ukažte obrázek „Ukřižování“. (Kniha
obrázků z evangelia [2009], č. 57; viz také
LDS.org.)

• Jaké požehnání získávají podle
verše 15 ti, kteří hledí na Spasitele?

• Jaké nauce ohledně Usmíření Ježíše
Krista se můžeme z těchto veršů
naučit? (Studenti mohou použít
různá slova, avšak zdůrazněte tuto
pravdu: Skrze Usmíření Ježíše
Krista může celé lidstvo získat
věčný život. Napište tuto zásadu na
tabuli.)
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Požádejte některého studenta, aby přečetl Jana 3:16–17. Vyzvěte členy třídy, aby
text sledovali a vyhledali nauku týkající se Nebeského Otce.

• Co Nebeský Otec poslal svého Syna uskutečnit?

• Jakou nauku týkající se Nebeského Otce se z těchto veršů dozvídáme? (Studenti
mohou použít různá slova, aby rozpoznali tuto nauku: Nebeský Otec své děti
tolik miluje, že poslal svého Jednorozeného Syna, aby trpěl za jejich
hříchy. Tuto nauku připište na seznam na tabuli.)

• Jak Nebeský Otec tím, že na zemi poslal svého Syna Ježíše Krista, projevil svou
lásku ke každému z nás?

Požádejte některého studenta, aby přečetl následující slova staršího Dallina
H. Oakse z Kvora Dvanácti apoštolů. Vyzvěte členy třídy, aby se zamysleli nad tím,
jak se cítí, když vědí, jakou lásku k nim Nebeský Otec chová.

„Neexistuje žádný větší důkaz nekonečné moci a dokonalosti Boží lásky než to,
co prohlásil apoštol Jan [v Janovi 3:16]. … Pomyslete na to, jak musel náš
Nebeský Otec truchlit, když poslal svého Syna, aby vytrpěl nepředstavitelnou
bolest za naše hříchy. Toto je největší důkaz Jeho lásky ke každému z nás!“
(„Láska a zákon“, Liahona, listopad 2009, 26.)

• Jak se cítíte, když víte, že vás Nebeský Otec tolik miluje, že poslal svého
Jednorozeného Syna, aby za vás trpěl a zemřel?

• Jak můžeme být podle Jana 3:16–17 skrze Usmíření spaseni? (Poté, co studenti
odpovědí, připište na tabuli tuto zásadu: Pokud věříme v Ježíše Krista, což
zahrnuje, že budeme činit pokání z hříchů a budeme poslušni Jeho slova,
můžeme mít skrze Jeho Usmíření věčný život.)

Vyzvěte studenty, aby si zopakovali pravdy, kterým Ježíš učil Nikodéma a které jsou
uvedeny na tabuli.

• Jak spolu tyto pravdy vzájemně souvisejí?

• Jak můžeme projevovat svou víru v Ježíše Krista?

Vydejte svědectví o tom, že když projevujeme víru v Ježíše Krista tím, že činíme
pokání a následujeme Ho, můžeme být spaseni a skrze Usmíření můžeme získat
věčný život.

Napište na tabuli tuto větu: Svou víru v Ježíše Krista budu projevovat tím, že …
Vyzvěte studenty, aby si do studijního deníku nebo zápisníku tuto větu napsali
a dokončili ji tak, že si napíší, co udělají pro to, aby projevovali svou víru
v Ježíše Krista.

Jan 3:22–36
Jan Křtitel učí, že Ježíš je Kristus
Ukažte studentům průhlednou nádobu, která je naplněna vodou. Kápněte do vody
jednu nebo dvě kapky potravinářského barviva.

LEKCE 62

366



• Jak můžeme přirovnat potravinářské barvivo k vlivu, který máme na druhé?

Požádejte některého studenta, aby přečetl následující slova presidenta Davida
O. McKaye. Vyzvěte členy třídy, aby se zaměřili na to, čemu se můžeme naučit
ohledně vlivu, který máme na život druhých.

„Každý člověk, který žije na tomto světě, uplatňuje jistý vliv, ať již dobrý, či
špatný.“ (Teachings of the Presidents of the Church: David O. McKay
[2003], 227.)

„Vliv našich slov a skutků je v tomto světě nesmírný. V každém okamžiku svého života do jisté
míry měníte život celého světa.“ (Teachings: David O. McKay, 227.)

Vyzvěte studenty, aby v Janovi 3:22–36 vyhledali zásadu, která nás učí tomu, jak
můžeme mít na druhé dobrý vliv.

Shrňte Jana 3:22–26 tím, že vysvětlíte, že někteří z učedníků Jana Křtitele byli
znepokojeni, protože lidé následovali Ježíše namísto Jana Křtitele.

Požádejte některého studenta, aby přečetl Jana 3:27–30. Vyzvěte členy třídy, aby
text sledovali a zjistili, jak Jan Křtitel chápal svou úlohu ve vztahu k Ježíši Kristu.

• Co si Jan Křtitel přál, aby jeho učedníci pochopili ohledně úlohy, kterou
zastával? (Byl vyslán před Ježíšem Kristem, aby pro Něho připravoval druhé.)

• Jaké přirovnání Jan Křtitel použil? (Verš 29.)

Vysvětlete, že ženich představuje Ježíše, nevěsta může představovat ty, kteří
přicházeli ke Kristu, a ženichův přítel představuje Jana Křtitele.

• Co měl podle vás Jan Křtitel na mysli, když řekl: „Onť musí růsti, já pak menšiti
se“ (verš 30)? Co to vypovídá o charakteru Jana Křtitele?

• Co mohl Ježíš Kristus pro lidi vykonat, co Jan Křtitel udělat nemohl?

• Čemu se můžeme z příkladu Jana Křtitele naučit o tom, co můžeme dělat,
abychom měli na druhé dobrý vliv? (Studenti mohou rozpoznat různé pravdy,
ale mělo by být zřejmé, že můžeme mít na druhé dobrý vliv tím, že je
budeme vést k Ježíši Kristu.)

• Proč je tak důležité, abychom svůj vliv používali k tomu, abychom vedli druhé
k Ježíši Kristu?

• Kdy jste byli svědky toho, jak někdo vede druhé ke Spasiteli?

Vyzvěte studenty, aby se zamysleli nad tím, jak mohou vést druhé ke Spasiteli.
Povzbuďte je, aby v této své snaze usilovali o vedení Ducha Svatého.

Shrňte Jana 3:31–36 tím, že vysvětlíte, že Jan Křtitel prohlásil, že Ježíš byl poslán od
Boha a že všichni ti, kteří v Něj věří, mohou získat věčný život.
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Mistrovství v písmu – Jan 3:5
Abyste studentům pomohli naučit se nazpaměť Jana 3:5, vyzvěte je, aby si do
studijního deníku napsali první písmeno z každého slova v tomto verši. Povzbuďte
je, aby si procvičovali odříkávání verše tím, že jej budou říkat nahlas na základě
prvních písmen příslušných slov a podle potřeby se podívají do písem. Jakmile
budou studenti schopni odříkat celý verš pomocí prvních písmen příslušných slov,
vyzvěte je, aby si procvičovali odříkání verše zpaměti. Mohli byste je vyzvat, aby si
několik dní procvičovali odříkávání tohoto verše vždy na začátku nebo na
konci hodiny.
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LEKCE 63

Jan 4
Úvod
Když Ježíš putoval do Galileje, procházel Samařím a učil ženu
u studny. Tato žena pak svědčila druhým o tom, že Ježíš je
Kristus. Později Ježíš vyléčil syna královského služebníka.

Náměty pro výuku
Jan 4:1–42
Ježíš učí samařskou ženu
Na tabuli napište tuto otázku:

Co je nejcennějším přírodním zdrojem na světě?

Požádejte studenty, aby na tuto otázku odpověděli. Zvažte možnost ukázat
fotografie přírodních zdrojů, jako je například půda, železo, uhlí, ropa, zlato či
diamanty.

Požádejte některého studenta, aby přečetl tato slova staršího Davida A. Bednara
z Kvora Dvanácti apoštolů:

„Může nás zprvu napadnout, že největší cenu má zlato, ropa nebo diamanty. Ale
ze všech minerálů, kovů, drahokamů a rozpouštědel, která se nacházejí na zemi
nebo v zemi, je nejcennější voda.“ („Rezervoár živé vody“ [fireside Církevního
vzdělávacího systému pro mladé dospělé, 4. února 2007], 1, lds.org/broadcasts.)

Ukažte průhlednou sklenici s čistou vodou.

• Proč je čistá voda tak cenná? (Mohli byste požádat jednoho nebo dva studenty,
aby se podělili o nějaký zážitek, který jim pomohl uvědomit si důležitost vody.)

Vyzvěte studenty, aby při studiu Jana 4 zjistili, k čemu Ježíš vodu přirovnal.

Shrňte Jana 4:1–3 vysvětlením, že Ježíš odešel z Judeje a putoval do Galileje.

Požádejte některého studenta, aby přečetl Jana 4:4, a vyzvěte členy třídy, aby zjistili
přes jaké území Ježíš do Galileje putoval. Požádejte studenty, aby se podělili o to, co
zjistili.

Vyzvěte studenty, aby našli Judeu, Samaří a Galileu v přehledu s názvem „Smrtelný
život Ježíše Krista v kostce“ (který se nachází v lekci 5), nebo je vyzvěte, aby se
podívali na biblickou mapu č. 11 – „Svatá země v době novozákonní“ a našli tyto tři
oblasti tam.
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• Jaký význam má to, že Ježíš šel přes Samaří a ne okolo? (Židé putovali většinou
raději okolo Samaří než přes něj kvůli nepřátelským vztahům, které panovaly
mezi nimi a Samařany neboli Samaritány. [Viz James E. Talmage, Jesus the
Christ, 3rd ed. (1916), 172.])

Požádejte některého studenta, aby přečetl Jana 4:6–9. Vyzvěte členy třídy, aby text
sledovali a zjistili, o co Ježíš požádal ženu, když se v Samaří zastavil.

• O co Ježíš onu ženu požádal?

• Proč byla překvapená, když ji Ježíš požádal, aby Mu dala napít?

Ukažte obrázek Ježíš a Samaritánka.
(Kniha obrázků z evangelia [2009], č. 36;
viz také LDS.org.)

Požádejte některého studenta, aby
přečetl Jana 4:10–12. Vyzvěte členy
třídy, aby text sledovali a zjistili, co Ježíš
ženě odpověděl.

• Co Spasitel podle verše 10 této ženě
nabídl? (Vysvětlete, že výrazem „dar
Boží“ je myšlen Ježíš jakožto
Spasitel světa.)

• Na co se podle verše 11 zeptala žena Ježíše?

Požádejte některého studenta, aby přečetl Jana 4:13–14. Vyzvěte členy třídy, aby
text sledovali a zjistili, co Ježíš řekl o vodě, kterou nabízel.

• Co Ježíš řekl o vodě, kterou nabízel?

Požádejte některého studenta, aby přečetl následující slova staršího Davida
A. Bednara. Vyzvěte členy třídy, aby text sledovali a zjistili, co ona živá voda
představuje.

„Živá voda, o které se mluví v tomto příběhu, představuje Pána Ježíše Krista a
Jeho evangelium. A stejně jako je voda nezbytná pro zajištění fyzického života,
tak jsou Spasitel a Jeho nauky, zásady a obřady nezbytné pro život věčný. Vy i já
potřebujeme Jeho živou vodu denně a v dostatečném množství, aby byl zajištěn
náš stálý duchovní růst a rozvoj.“ („Rezervoár živé vody“, 2.)

• Co podle staršího Bednara živá voda představuje?

Dejte na sklenici vody, kterou jste předtím studentům ukázali, nálepku se slovy
Spasitel a Jeho evangelium.

• Proč je voda vhodným symbolem Spasitele a Jeho evangelia?

• Jak byste shrnuli Spasitelova slova z verše 14 ve formě zásady? (Studenti mohou
použít různá slova, měli by však rozpoznat tuto zásadu: Když přijdeme
k Ježíši Kristu a upřímně přijmeme Jeho evangelium, obdržíme věčný
život.)
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Požádejte některého studenta, aby přečetl Jana 4:15–18. Vyzvěte členy třídy, aby text
sledovali a zjistili, o co žena Ježíše požádala a jak Spasitel odpověděl.

• O co podle verše 15 žena Ježíše požádala?

Vysvětlete, že Ježíšova odpověď pomohla ženě porozumět tomu, že potřebuje
živou vodu, kterou Ježíš poskytuje.

• Co Ježíš podle veršů 17–18 ohledně této ženy prozradil? (Poukažte na to, že
z Ježíšovy odpovědi je patrné, že si byl vědom toho, jak se tato žena usilovně
snažila najít smysluplný a trvalý manželský vztah, avšak protože žila s mužem,
který nebyl její manžel, nebyla poslušna zákona cudnosti.)

• Jaké myšlenky nebo pocity mohla tato žena mít, když Ježíš odhalil podrobnosti,
které by o ní běžný neznámý člověk nemohl vědět?

• Jak mohla Spasitelova slova ženě pomoci uvědomit si, že potřebuje živou vodu,
kterou Ježíš poskytuje?

• Jaké pravdě o Spasiteli se můžeme z těchto veršů naučit? (Až studenti
odpovědí, napište na tabuli tuto pravdu: Ježíš Kristus zná naše hříchy
a nabízí nám své evangelium, aby nám pomohl je překonat.)

• Proč je důležité rozumět této pravdě?

Požádejte některého studenta, aby přečetl Jana 4:19–20. Vyzvěte členy třídy, aby
text sledovali a zjistili, co žena Ježíšovi řekla.

• Co z jejích slov dokládá, že se začala na Ježíše dívat jiným způsobem?

Vysvětlete, že se v Samaří nachází hora zvaná Garizim. Několik staletí před
Spasitelovým působením ve smrtelnosti na ní Samařané postavili chrám jako místo
uctívání. Na rozdíl od Židů však Samařané neměli kněžskou pravomoc
k vykonávání obřadů a odmítali mnohá učení Božích proroků.

Požádejte několik studentů, aby se střídali při čtení Jana 4:21–23 a Jana 4:26
z Překladu Josepha Smitha. Vyzvěte členy třídy, aby text sledovali a zjistili, čemu
Ježíš učil ženu o uctívání Boha.

• Jak uctívají Nebeského Otce opravdoví věřící?

• Jaké požehnání vyplývá podle Překladu Josepha Smitha z toho, když uctíváme
Boha „v duchu a v pravdě“?

• Jaké zásadě se můžeme z těchto veršů naučit? (Studenti mohou použít různá
slova, ale v jejich odpovědích by měla zaznít tato zásada: Budeme-li uctívat
Otce v duchu a v pravdě, bude nám žehnat svým Duchem.)

Požádejte některého studenta, aby přečetl následující slova staršího Bruce
R. McConkieho z Kvora Dvanácti apoštolů. Vyzvěte členy třídy, aby vyhledali, co
znamená uctívat Otce v duchu a v pravdě, a aby si to označili.
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„Naším cílem je uctívat pravého a živého Boha a činit tak mocí Ducha
a způsobem, který stanovil. Správné uctívání pravého Boha vede ke spasení;
zbožné projevy věnované falešným bohům, které nejsou založeny na věčné
pravdě, však žádný takovýto příslib nepřinášejí.

Znalost pravdy je pro pravé uctívání nezbytná. …

Pravé a dokonalé uctívání spočívá v tom, že kráčíme ve šlépějích Syna Božího;
spočívá v tom, že dodržujeme přikázání a jsme poslušni vůle Otce do té míry, že postupujeme od
milosti k milosti, dokud nejsme oslaveni v Kristu tak, jako je On oslaven v Otci. Je to něco
mnohem více než modlitba, kázání a zpěv. Je to prožívání, skutky a poslušnost. Znamená to
napodobování života našeho velkého Příkladu [Ježíše Krista].“ („How to Worship“, Ensign, Dec.
1971, 129, 130.)

• Co podle staršího McConkieho znamená uctívat Boha v duchu a v pravdě?

• Kdy jste byli požehnáni díky tomu, že jste se snažili uctívat Otce v duchu
a v pravdě?

Neobávejte se ticha
Možná, že studenti neodpovědí na otázku okamžitě, nenechte se však okamžikem ticha
znepokojit. Někdy studenti zkrátka jen potřebují příležitost zamyslet se nad otázkou a nad tím,
jak odpovědět. Toto zamyšlení může pomoci Duchu Svatému, aby je učil.

Vyzvěte studenty, aby se zamysleli nad tím, jak mohou lépe uctívat Otce v duchu
a v pravdě.

• Požádejte některého studenta, aby přečetl Jana 4:25–26. Vyzvěte členy třídy, aby
text sledovali a zjistili, co o sobě Ježíš ženě prozradil.

• Co o sobě Ježíš ženě prozradil?

Požádejte některého studenta, aby přečetl Jana 4:27–30. Vyzvěte členy třídy, aby
zjistili, co žena po tomto rozhovoru se Spasitelem udělala.

• Co udělala žena po rozhovoru se Spasitelem?

• Co z toho, co řekla, naznačuje, že získala svědectví o Ježíši Kristu?

• Jaké pravdě se můžeme z tohoto příběhu naučit o tom, co se stane, když
získáme svědectví o Ježíši Kristu? (Studenti mohou použít různá slova, ale měli
by rozpoznat tuto pravdu: Když získáme svědectví o Ježíši Kristu, jsme
naplněni touhou dělit se o ně s druhými.)

Shrňte verše 31–37 vysvětlením, že se Ježíšovi učedníci vrátili s jídlem. Když Ho
učedníci vyzvali, aby jedl, učil je tomu, že Jeho pokrmem není jídlo, ale konání vůle
Jeho Otce. Poté je vybídl, aby si uvědomili, že mají mnoho příležitostí kázat
evangelium.

Požádejte některého studenta, aby přečetl Jana 4:39–42. Požádejte členy třídy, aby
zjistili, jaký vliv mělo ženino svědectví na lidi v jejím městě.

• Jaký vliv mělo ženino svědectví na lidi v jejím městě?
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• Co podle verše 42 oné ženě řekli lidé?

Vydejte svědectví o tom, že když poznáme Spasitele a napijeme se Jeho živé vody,
budeme naplněni touhou dělit se o své svědectví o Něm s druhými.

Jan 4:43–54
Ježíš uzdravuje syna královského služebníka
Shrňte Jana 4:43–45 vysvětlením, že poté, co Ježíš učil ženu v Samaří, přišel do
Galileje, kde Ho lidé přijali.

Rozdejte studentům výtisky následujícího materiálu na rozdání. Vyzvěte
je, aby si přečetli Jana 4:46–54 a odpověděli na otázky v rozdaném

materiálu.

Jan 4:46–54
1. Kdo přišel k Ježíšovi a o jaké požehnání Spasitele žádal?

2. Proč Ježíš podle svých slov odložil udělení požehnání, o které Ho tento člověk žádal?

3. Jak tento člověk projevil, že nepotřebuje znamení k tomu, aby uvěřil?

4. Jak byla podle veršů 51–53 víra tohoto člověka v Ježíše Krista utvrzena?

5. Jaké zásadě se můžeme naučit z příkladu tohoto člověka?

Po uplynutí dostatečné doby studenty vyzvěte, aby se podělili o své odpovědi. Až
studenti řeknou, jakým zásadám se naučili ze zážitku králova služebníka, pomozte
jim rozpoznat tuto pravdu: Když věříme v Ježíše Krista, aniž bychom
potřebovali znamení, Pán naši víru utvrdí.

• Proč je důležité věřit v Ježíše Krista, aniž bychom potřebovali znamení?

• Jak Pán posiluje naše přesvědčení, když v Něj projevujeme víru?

Na závěr vydejte svědectví o tom, že když hledáme Pána s vírou, požehná nám
důkazy, které naše přesvědčení posílí.

LEKCE 63

373



LEKCE 64

Jan 5
Úvod
Spasitel se zúčastnil svátku (pravděpodobně přesnic)
v Jeruzalémě a uzdravil nemocného muže u rybníka
Bethesda. Ježíš Kristus učil, že zastupuje Nebeského Otce,

a vysvětlil, proč je zapotřebí, aby lidé vzdávali čest Synu
Božímu. Také popsal další svědectví, která svědčila o Jeho
božskosti.

Náměty pro výuku
Jan 5:1–30
Ježíš uzdravuje nemohoucího muže o sabatu a učí o svém vztahu s Otcem
Ukažte obrázek rozbitého džbánu či
nádoby (nebo nakreslete obrázek
rozbité nádoby na tabuli).

Požádejte studenty, aby se přihlásili,
pokud někdy rozbili něco důležitého či
cenného. Vysvětlete, že my, děti
Nebeského Otce, jsme důležití a máme
velkou cenu. Kvůli svým rozhodnutím
či problémům, kterým čelíme, však
můžeme mít někdy pocit, že jsme
pochroumaní nebo že máme nízkou
hodnotu.

• Jak se někdy může člověk cítit duchovně, fyzicky či duševně pochroumaný?
(Odpovědi studentů pište na tabuli.)

Vyzvěte studenty, aby v Janovi 5:1–9 vyhledali pravdu, která nám může dodat
útěchu a naději, když se cítíme pochroumaní.

Shrňte Jana 5:1 tím, že vysvětlíte, že poté, co Ježíš Kristus působil v Galileji, se
vydal do Jeruzaléma, aby tam oslavil židovský svátek, pravděpodobně přesnice.
Když byl v Jeruzalémě, přišel k rybníku, který se nacházel blízko chrámu.

Požádejte některého studenta, aby přečetl Jana 5:2–4. Vyzvěte členy třídy, aby text
sledovali a zjistili, kdo se kolem tohoto rybníku shromažďoval.

• Jací lidé se shromažďovali u rybníku Bethesda? (Vysvětlete, že slova neduživý,
slepý, kulhavý a suchý [verš 3] popisují ty, kteří byli nemocní, slabí či nějak
postižení.)

• Na co tito sužovaní lidé čekali? (Vysvětlete, že do tohoto rybníka zřejmě čas od
času proudil pramen, který rozbublal hladinu, což mohlo těmto lidem poněkud
ulevit od jejich obtíží. [Viz Bible Dictionary, „Bethesda“.])

Požádejte některého studenta, aby přečetl tento citát staršího Bruce R. McConkieho
z Kvora Dvanácti apoštolů:

374



„Není pochyb o tom, že rybník Bethesda byl zřídlem minerálních vod, které měly
určité léčivé účinky. Představa, že sestupoval jakýsi anděl a čeřil vodu, takže první
člověk, který do ní poté vstoupil, byl uzdraven, však byla pouhou pověrou.
Zázraky uzdravení žádným takovýmto způsobem neprobíhají.“ (Doctrinal New
Testament Commentary, 3 vols. [1965–1973], 1:188.)

• Čemu učil starší McConkie ohledně názoru, že jakýsi anděl způsoboval, že voda
uzdravovala prvního člověka, který do ní vstoupil?

• Jak si představujete onu situaci u rybníka, kde bylo tolik lidí, kteří doufali, že
budou uzdraveni, vstoupí‑li do vody jako první?

Požádejte několik studentů, aby se střídali při čtení Jana 5:5–7. Vyzvěte členy třídy,
aby text sledovali a zjistili, koho viděl Spasitel ležet poblíž rybníka.

Ukažte jim obrázek „Kristus uzdravuje
nemocného u Bethesdy“. (Kniha
obrázků z evangelia [2009], č. 42; viz také
LDS.org.)

• Jak se v těchto verších popisuje muž,
kterého Spasitel uviděl?

Vyzvěte studenty, aby si přečetli Jana
5:8–9 a zjistili, co Spasitel onomu muži
řekl. Požádejte je, aby se podělili o to,
co zjistili. Můžete jim doporučit, aby si
označili výraz „zdráv jest učiněn člověk
ten“. (Verš 9.)

Na tabuli napište slovo Bethesda. Vysvětlete, že Bethesda lze přeložit jako „dům
milosrdenství“. (Bible Dictionary, „Bethesda“.) Napište tuto definici na tabuli vedle
slova Bethesda. Vysvětlete, že milosrdenství znamená soucit či laskavost. Největším
skutkem milosrdenství, který byl kdy vykonán, bylo Usmíření Ježíše Krista.

• Proč byl název Bethesda pro toto místo vhodný, obzvlášť poté, co zde Spasitel
uzdravil tohoto muže?

• V jakém smyslu se my všichni podobáme tomuto muži na břehu rybníka
Bethesdy?

• Jaké pravdě se můžeme naučit z toho, jak Spasitel tohoto muže uzdravil?
(Studenti mohou použít jiná slova, zdůrazněte však to, že prostřednictvím
moci a milosrdenství Ježíše Krista můžeme být uzdraveni.)

Abyste studentům pomohli porozumět této pravdě, požádejte některého z nich, aby
přečetl následující slova staršího Merrilla J. Batemana, který se podělil o tyto
postřehy, když sloužil jako předsedající biskup. Vyzvěte členy třídy, aby věnovali
pozornost tomu, jak nás může Spasitel uzdravit:
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„Právě tak jako onen ochrnutý muž u rybníka Bethesda potřeboval někoho
silnějšího, než byl on sám, aby ho uzdravil (viz Jan 5:1–9), tak jsme i my závislí na
zázracích Kristova Usmíření, má-li se naše duše uzdravit ze zármutku, trápení
a hříchu. … Skrze Krista je zlomené srdce uzdraveno a namísto úzkosti
a zármutku přichází pokoj.“ („The Power to Heal from Within“, Ensign, May
1995, 13.)

• Jak například můžeme být uzdraveni prostřednictvím milosrdenství Ježíše Krista
a Jeho Usmíření? (Mohli byste vysvětlit, že můžeme být uzdraveni buď v tomto
životě, nebo v tom příštím.)

• Co musíme dělat, abychom skrze Spasitelovo Usmíření získali milosrdenství
a uzdravení?

Vyzvěte studenty, aby se zamysleli nad tím, kdy viděli, jak moc, milosrdenství či
soucit Ježíše Krista pomohly jim nebo někomu, kdo se cítil pochroumaný – ať již
duchovně, fyzicky či citově, nebo to pociťovali. Napište na tabuli tuto
nedokončenou větu: Vím, že je Spasitel milosrdný a soucitný, protože …

Vyzvěte studenty, aby se zamysleli nad tím, jak by tuto větu dokončili. Požádejte
několik z nich, aby se o své odpovědi podělili.

Shrňte Jana 5:10–16 vysvětlením, že Spasitel později našel tohoto muže v chrámu
a radil mu, aby již více nehřešil. (Viz Jan 5:14.) Když se židovští vedoucí dozvěděli,
že Ježíš tohoto muže uzdravil o sabatu, pronásledovali Spasitele a snažili se
Ho zabít.

Požádejte některého studenta, aby přečetl Jana 5:17–18. Vyzvěte členy třídy, aby text
sledovali a vyhledali další důvod, proč byli židovští vedoucí na Ježíše rozzlobeni.

Vysvětlete, že ve verši 17 se píše, že Spasitel učil židovské vedoucí tomu, že
uzdravením tohoto muže konal dílo Nebeského Otce. Poté Spasitel učil o svém
vztahu k Otci.

• Co je podle verše 18 dalším důvodem, kvůli němuž byli židovští vedoucí na
Ježíše rozzlobeni? (Byli přesvědčeni, že se Ježíš provinil rouháním, protože
prohlásil, že Bůh je Jeho Otec, a tím tvrdil, že je roven Bohu.)

Na tabuli napište tuto otázku: Čemu učil Spasitel o svém vztahu k Nebeskému Otci?
Rozdělte studenty do dvojic. Každou z nich požádejte, aby si společně přečetla Jana
5:19–22, 26–27, 30. Vyzvěte studenty, aby na tuto otázku vyhledali odpovědi.

Po uplynutí dostatečné doby je požádejte, aby se podělili o to, co zjistili. Shrňte
jejich odpovědi na tuto otázku tím, že na tabuli napíšete tuto pravdu: Ježíš Kristus
ve všem, co dělá, zastupuje Nebeského Otce a usiluje o to, aby byl poslušný
Jeho vůle. Vysvětlete, že Spasitel nás vyzývá, abychom činili totéž.)

• Proč je důležité rozumět tomu, že ve všem, co Ježíš Kristus dělá, je dokonalým
zástupcem našeho Otce v nebi?
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Jan 5:31–47
Ježíš učil o mnoha svědectvích, která potvrzují Jeho božskost
Přineste s sebou na hodinu malý oříšek, který je dosud ve skořápce (lze použít
i malý hrachový lusk). Držte oříšek v ruce tak, aby ho studenti neviděli. Vysvětlete
jim, že držíte něco, co ještě nikdy žádný člověk nespatřil. Požádejte studenty, aby
zvedli ruku, pokud vám věří. Vyzvěte některého studenta, který si není jistý, zda
říkáte pravdu, aby si vybral několik spolužáků, kteří si spolu s ním předmět
prohlédnou. Ukažte předmět těmto studentům a požádejte je, aby řekli ostatním
členům třídy, že mluvíte pravdu.

• Jak je pravdivost nějakého tvrzení posílena, když existuje více svědků?

Ukažte studentům oříšek a vysvětlete, že to, co je uvnitř, ještě nikdy žádný člověk
nespatřil.

Požádejte některého studenta, aby přečetl Jana 5:31. Vyzvěte členy třídy, aby text
sledovali a zaměřili se na to, co Spasitel řekl o vlastním svědectví ohledně svého
vztahu k Nebeskému Otci. Požádejte je, aby se podělili o to, co zjistili.

Poukažte na to, že Překlad Josepha Smitha objasňuje verše 31 a 32: „Vydávám-li
svědectví sám o sobě, svědectví mé je přesto pravdivé. Neboť nejsem sám.“
(Překlad Josepha Smitha, Jan 5:32–33 [v anglickém vydání Bible SPD].) Vysvětlete,
že Spasitel učil Židy, že mají další svědectví kromě toho Jeho.

Napište na tabuli tyto odkazy na verše z písem: Jan 5:32–35; Jan 5:36; Jan 5:37–38;
Jan 5:39; Jan 5:45–47. Zadejte každý z těchto odkazů jednomu nebo několika
studentům. Vyzvěte je, aby si tyto verše přečetli a vyhledali další svědectví
o Ježíšově božskosti. Pomozte studentům sepsat seznam těchto svědectví tím, že je
požádáte, aby napsali to, co najdou, na tabuli vedle odkazu, který jste jim zadali.

Vytvářejte seznamy
Seznam je řada vzájemně souvisejících pojmů nebo ponaučení. Vyhledávání seznamů v písmech
může pomoci vám i studentům rozpoznat klíčové body, na které je v písmech kladen důraz.

Vysvětlete, že ačkoli měli židovští vedoucí mnoho svědectví o Ježíši Kristu, nevěřili
v Jeho božskost. Poukažte na to, že když Ježíš ve verši 39 mluvil o písmech, řekl:
„Nebo vy domníváte se v nich věčný život míti.“

• Jaké mylné přesvědčení Ježíš Židům vytýkal? (Vysvětlete, že mnozí Židé
v Ježíšově době věřili, že pouhé studium písem jim umožní získat věčný život.
Nerozuměli tomu, že účelem písem je nasměrovat je k Ježíši Kristu. V podstatě
jim řekl: „Myslíte si, že máte věčný život, ale bádejte v písmech, neboť ta svědčí
o mně.“)

Požádejte některého studenta, aby přečetl Jana 5:40. Vyzvěte členy třídy, aby text
sledovali a zjistili, co měli Židé dělat, aby obdrželi věčný život.

• Co Židé navzdory tomu, že studovali písma, odmítali dělat, co by jim však
pomohlo stát se způsobilými obdržet věčný život?
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• Co musíme podle Spasitelova učení ve verších 39 a 40 dělat, abychom obdrželi
věčný život? (Pomozte studentům rozpoznat přibližně tuto zásadu: Jedině tím,
že přijdeme k Ježíši Kristu, můžeme získat věčný život. Napište tuto zásadu
na tabuli.)

Připomeňte studentům, že součástí věčného života je i to, že se staneme takovými,
jako je Nebeský Otec, a že budeme žít se způsobilými členy své rodiny v Jeho
přítomnosti.

• Co znamená přijít k Ježíši Kristu? (Přijít ke Kristu znamená uplatňovat víru
v Něj, činit pokání z hříchů a dodržovat Jeho přikázání.)

• Proč je tak důležité přijít k Ježíši Kristu, máme-li obdržet věčný život?

Vyzvěte studenty, aby se zamysleli nad tím, jak mohou svědectví uvedená na tabuli
někomu pomoci přijít ke Spasiteli.

• Kdy vám některé z těchto svědectví o Ježíši Kristu pomohlo k Němu přijít?

Vyzvěte studenty, aby přemítali o tom, co budou dělat, aby oddaněji přicházeli ke
Spasiteli, a mohli tak obdržet věčný život.

Na závěr vydejte svědectví o pravdách probíraných v Janovi 5.
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LEKCE 65

Jan 6
Úvod
Den poté, co Ježíš zázračně nasytil zástup více než pěti tisíc
lidí, učil tomu, že On je Chléb života. Někteří z Jeho
následovníků Jeho nauky zavrhli a odvrátili se od Něj. Petr na

rozdíl od nich svědčil o tom, že Ježíš učí slovům věčného
života a že je Syn Boží.

Náměty pro výuku
Jan 6:1–21
Ježíš zázračně sytí více než 5 000 lidí a chodí po hladině jezera
Vysvětlete, že Spasitel se poté, co svědčil o své božskosti v Jeruzalémě (viz Jan 5),
vrátil do Galileje, kde spolu s apoštoly učil evangeliu a uzdravil mnoho lidí. (Viz
Matouš 5–13.) Poté Ježíš s učedníky přeplul Galilejské jezero a zázračně nasytil
zástup čítající více než pět tisíc lidí. (Viz Jan 6:1–13.)

Ukažte studentům bochník chleba. Požádejte některého z nich, aby shrnul
vyprávění o tom, jak Spasitel nasytil přes pět tisíc lidí pěti bochníky chleba a dvěma
malými rybami.

• Co byste si pomysleli, kdybyste byli očitými svědky tohoto zázraku a zjistili
byste, že Ježíš má schopnost zázračně obstarat jídlo?

Požádejte některého studenta, aby přečetl Jana 6:14–15. Vyzvěte členy třídy, aby
text sledovali a zjistili, co lidé chtěli udělat poté, co je Ježíš zázračně nasytil.

• Co chtěli lidé udělat?

Vysvětlete, že mezi Židy se v Ježíšově době tradovalo, že až přijde Mesiáš neboli
Král Izraele, nasytí lid chlebem z nebes.

• Co podle verše 15 Ježíš udělal, aby lidem neumožnil korunovat Ho za krále?

• Proč Ježíš nechtěl být uznáván jako král Židů?

Shrňte Jana 6:16–21 tím, že studentům připomenete, že Spasitel vyslal své
učedníky, aby se přeplavili přes Galilejské jezero, a poté, když pozdě v noci
s námahou veslovali proti vlnám a větru, se za nimi Ježíš vydal po vodní hladině.
Poukažte na to, že v Janově záznamu této události je zdůrazněno, že učedníci přijali
Ježíše „ochotně“ na svou loď a poté „hned“ (verš 21) bezpečně přistáli v cíli.
Vysvětlete, že když přijímáme Spasitele a Jeho učení ochotně, může nám pomoci
bezpečně projít těžkostmi smrtelného života.

Jan 6:22–59
Ježíš učí tomu, že je Chléb života
Vysvětlete, že v Janovi 6:22–25 je zaznamenáno, že mnozí z těch, které Ježíš
zázračně nasytil, cestovali do Kafarnaum a hledali Ho.

Požádejte některého studenta, aby přečetl Jana 6:26–27, a poté vysvětlete, že v
Překladu Josepha Smitha, Jan 6:26 (v anglickém vydání Bible SPD) se píše:
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„Odpověděl jim Ježíš a řekl: Amen, amen pravím vám: Hledáte mne ne proto, že
toužíte zachovávati má slova, ani proto, že jste viděli zázraky, ale protože jste jedli
chleby a byli nasyceni.“ Vyzvěte členy třídy, aby text sledovali a zjistili, co Ježíš
lidem řekl.

• Proč Spasitele podle Jeho slov lidé hledali? (Spasitelova slova naznačují, že Ho
následovali proto, aby od Něj dostali více jídla.)

• Co by měli podle Spasitelových slov hledat?

Vysvětlete, že onen „pokrm, kterýž zůstává k životu věčnému“ (verš 27) může
znamenat věčné pravdy Spasitelova evangelia.

• Jak nám mohou tyto verše pomoci pochopit, proč Ježíš nedopustil, aby Ho tato
skupina lidí korunovala za svého krále?

Požádejte některého studenta, aby přečetl Jana 6:28–31, a vyzvěte členy třídy, aby
zjistili, co si lidé přáli, aby Ježíš udělal na důkaz toho, že je opravdu Mesiáš.

• Co lidé chtěli, aby pro ně Ježíš udělal? (Vysvětlete, že manna byl „chléb s nebe“
[verš 31], který Bůh poskytoval dětem Izraele, když putovaly pouští.)

• Co o tomto zástupu lidí vypovídá jejich požadavek, když vezmeme v potaz, co
Spasitel udělal předchozí den?

• Jak můžeme být jako následovníci Ježíše Krista v dnešní době pokoušeni,
abychom jednali jako tento zástup lidí?

Požádejte několik studentů, aby se střídali při čtení Jana 6:32–35, a vyzvěte členy
třídy, aby zjistili, čemu Spasitel tyto lidi učil v odpověď na jejich žádost o znamení.

• Čemu Spasitel učil o sobě, když mluvil o manně neboli o chlebu z nebe?

Mohli byste studentům navrhnout, aby si ve verši 35 označili větu: „Jáť jsem ten
chléb života.“

Povzbuzujte studenty, aby si označovali verše v písmech a psali si do nich
poznámky
Když budete studenty povzbuzovat k tomu, aby si označovali verše a psali si poznámky do písem,
můžete jim tím pomoci zapamatovat si to, čemu se učí. Označit si něco znamená oddělit to,
vyčlenit nebo zajistit, aby to přitáhlo vaši pozornost, čehož lze dosáhnout podtrháváním,
šrafováním nebo zakroužkováváním klíčových slov či částí textu. Psát poznámky k veršům
znamená připojovat k nim vysvětlivky a komentář. Nechte studenty, aby si sami zvolili, zda si
budou verše označovat a psát si k nim poznámky a jak to budou dělat.

• Jak můžeme přirovnat Spasitele a Jeho nauky k chlebu?

• Co podle vás znamená, že ti, kteří přijdou k Ježíši Kristu, nebudou nikdy
„lačněti“? (Verš 35.)

• Jaké pravdě se můžeme naučit ze Spasitelových slov ve verši 35? (Přestože
mohou studenti použít různá slova, měli by rozpoznat zásadu podobnou této:
Pokud přijdeme k Ježíši Kristu, bude nás duchovně vyživovat. Mohli byste
studentům navrhnout, aby si tuto zásadu napsali na okraj stránky v písmech
vedle Jana 6:35.)
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Na tabuli napište tyto nedokončené věty:

K Ježíši Kristu přicházíme tím, že … Bude nás vyživovat tím, že …

Rozdělte studenty do dvojic. Vyzvěte je, aby společně vytvořili seznam toho, co
mohou dělat, aby přicházeli k Ježíši Kristu, a toho, jak nás bude Kristus duchovně
vyživovat, a aby si to poté zapsali do studijního deníku nebo zápisníku. Požádejte
několik studentů, aby se o své odpovědi podělili s ostatními členy třídy.

Abyste studentům pomohli pocítit pravdivost a důležitost zásady, kterou ve verši 35
rozpoznali, zvažte možnost požádat několik z nich, aby se podělili o pocity, které
měli, když obdrželi duchovní výživu díky tomu, že přišli ke Spasiteli.

Shrňte Jana 6:36–47 vysvětlením, že někteří lidé reptali proti Spasiteli, protože učil
tomu, že je oním chlebem, který sestoupil z nebe.

Abyste studenty připravili na rozpoznání další zásady, které Spasitel učil, požádejte
několik z nich, aby přišli dopředu, a dejte každému kousek chleba. Vyzvěte je, aby
si k chlebu přivoněli a představili si, jak asi chutná.

• Jak moc by vás tento chléb nasytil, kdybyste ho měli celý den u sebe a jen
k němu čichali a představovali si, jak chutná?

• Co musíte dělat pro to, abyste měli užitek z toho, co vám může chléb
poskytnout?

Požádejte několik studentů, aby se střídali při čtení Jana 6:49–54. Vyzvěte členy
třídy, aby text sledovali a zjistili, jak souvisí to, co si vyzkoušeli jejich spolužáci
s chlebem, s tím, čemu Spasitel učil v těchto verších.

• Jak se chléb života liší od běžného chleba? (Ježíš Kristus nám na rozdíl od
chleba, který nás může uspokojit pouze krátkodobě, nabízí požehnání, která
budou trvat na věky.)

Poukažte na tato slova ve verši 51: „Chléb, kterýž já dám, tělo mé jest, kteréž já dám
za život světa.“

• Jak Spasitel vydal své tělo a krev za život světa?

• Co Pán podle veršů 53–54 učil lidi, aby dělali?

Vysvětlete, že Spasitel používal slova jíst a pít symbolicky. Abyste členům třídy
pomohli porozumět Spasitelovu učení, vyzvěte studenty, kteří dostali chléb, aby jej
snědli. Poté je vyzvěte, aby se vrátili na svá místa.

• Co se stane s chlebem a jeho živinami, když chléb sníme? (Vitamíny a živiny se
stanou součástí našeho těla a dodají mu sílu a zdraví.)

• Co podle vás znamená jíst tělo a pít krev Ježíše Krista? (Může to znamenat
přijmout ve svém nitru Jeho nauky a Usmíření. Také to může představovat
přijímání svátosti, které Spasitel zavedl později.)
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• Jaké požehnání můžeme podle verše 54 obdržet, budeme-li ve svém nitru
přijímat neboli uplatňovat nauky a Usmíření Ježíše Krista? (Poté, co studenti
odpovědí, napište na tabuli tuto zásadu: Když ve svém nitru přijímáme
neboli uplatňujeme nauky a Usmíření Ježíše Krista, můžeme obdržet
věčný život.)

Vyzvěte studenty, aby se zamysleli nad následující otázkou, a poté požádejte
několik z nich, aby se podělili o své odpovědi:

• Jak můžeme ve svém nitru přijmout nauky a Usmíření Ježíše Krista? (Možné
odpovědi: tím, že přijmeme Ježíše Krista jako doslovného Syna Božího, že
každý týden přijímáme svátost, že dodržujeme přikázání a že vytrváme do
konce ve spravedlivosti. [Viz Bruce R. McConkie, Doctrinal New Testament
Commentary, 3 vols. (1965–1973), 1:358.])

Vysvětlete, že věčný život znamená žít na věky a stát se takovými, jako je Nebeský
Otec a Jeho Syn Ježíš Kristus. Požádejte některého studenta, aby přečetl Jana
6:56–57, a vyzvěte členy třídy, aby se zaměřili na to, jak se můžeme tím, že v nitru
přijmeme nauky a Usmíření Ježíše Krista, stát takovými, jako jsou Oni. Požádejte je,
aby se podělili o to, co zjistili.

Vysvětlete, že Spasitel v nás nebude fyzicky přebývat, ale bude s námi Jeho božský
vliv, aby nám pomáhal stát se více takovými, jako je On a Nebeský Otec.

Podělte se o své svědectví o pravdách, které studenti rozpoznali. Vyzvěte studenty,
aby si do studijního deníku nebo zápisníku zapsali nějaký cíl, který jim pomůže
lépe přijímat Spasitelovo Usmíření nebo některou z Jeho nauk.

Jan 6:60–71
Petr svědčí o tom, že Ježíš má slova věčného života
Na tabuli napište tuto otázku: Pokračovat nebo přestat?

Vyzvěte studenty, aby si vzpomněli na některou situaci, kdy se museli rozhodnout,
zda budou pokračovat v nějakém náročném úkolu, nebo zda své úsilí ukončí. Mohli
byste požádat jednoho nebo dva studenty, aby se o své zkušenosti podělili.

Vysvětlete, že poté, co Ježíš pronesl kázání zaznamenané v Janovi 6, Jeho učedníci
stáli před podobným rozhodnutím.

Požádejte některého studenta, aby přečetl Jana 6:60, 66. Vyzvěte členy třídy, aby
text sledovali a zjistili, jak mnozí Ježíšovi učedníci na Jeho učení reagovali.

• Proč se mnozí Ježíšovi učedníci rozhodli, že Ho přestanou následovat?
(Vysvětlete, že z výrazu „tvrdáť jest tato řeč“ [verš 60] je patrné, že měli pocit,
že je příliš těžké se Ježíšovými naukami řídit.)

• Proč některým lidem připadá těžké zachovávat Pánova přikázání?

Požádejte některého studenta, aby přečetl Jana 6:67, a vyzvěte členy třídy, aby se
zaměřili na otázku, kterou Ježíš Kristus položil svým apoštolům.

• Na co se Spasitel zeptal svých apoštolů?
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Požádejte některého studenta, aby přečetl Jana 6:68–69, a vyzvěte členy třídy, aby
zjistili, jak Spasiteli odpověděl Šimon Petr. Požádejte je, aby se podělili o to, co
zjistili.

• Která pravda, jíž se můžeme naučit z Petrovy odpovědi, nám pomůže zůstat
věrnými v dobách, kdy je obtížné následovat Spasitele nebo žít podle Jeho
učení? (Poté, co studenti odpovědí, napište na tabuli tuto zásadu: Pevné
svědectví o Ježíši Kristu nám pomůže zůstat věrnými i v době, kdy může
být obtížné následovat Spasitele nebo žít podle Jeho učení.)

• Jak pevné svědectví o Spasiteli pomohlo vám nebo někomu, koho znáte, zůstat
věrným i přesto, že mohlo být těžké řídit se naukami evangelia?

Povzbuďte studenty, aby se v době, kdy pro ně může být obtížné žít podle nauk
evangelia, spoléhali na své svědectví o Ježíši Kristu. Vyzvěte ty studenty, kteří mají
pocit, že jejich svědectví o Ježíši Kristu není úplně pevné, aby ho posílili tím, že se
budou snažit přijímat ve svém nitru Jeho nauky a Jeho Usmíření.
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LEKCE PRO DOMÁCÍ STUDIUM

Jan 2–6 (13. blok)
Přípravné materiály pro učitele domácího studia
Shrnutí denních lekcí domácího studia
Následující shrnutí událostí, nauk a zásad, s nimiž se studenti seznámili při studiu Jana 2–6 (13. blok), nemá být
součástí vaší lekce. Lekce, kterou učíte, se soustřeďuje pouze na některé z těchto nauk a zásad. Při zvažování potřeb
svých studentů se řiďte nabádáním Svatého Ducha.

1. den (Jan 2)
Když studenti četli o prvním Spasitelově zázraku, kdy proměnil vodu ve víno, dozvěděli se, že Ježíš Kristus má moc nad
fyzickými prvky. Také zjistili, že Spasitel si vážil své matky a měl ji rád. Při studiu příběhu o tom, jak Ježíš očistil chrám, se
dozvěděli, že chrám je dům Boží.

2. den (Jan 3)
Z toho, čemu Spasitel učil Nikodéma, se studenti naučili těmto pravdám: Aby byl člověk duchovně znovuzrozen a získal
oslavení v celestiálním království, je nutné, aby byl pokřtěn a aby přijal dar Ducha Svatého. Skrze Usmíření Ježíše Krista
může celé lidstvo získat věčný život. Nebeský Otec své děti tolik miluje, že poslal svého Jednorozeného Syna, aby trpěl
za jejich hříchy. Pokud věříme v Ježíše Krista, což zahrnuje i to, že činíme pokání z hříchů a jsme poslušni Jeho slova,
můžeme mít skrze Jeho Usmíření věčný život. Z příkladu Jana Křtitele se studenti naučili, že můžeme mít na druhé
dobrý vliv tím, že je budeme vést k Ježíši Kristu.

3. den (Jan 4)
Při četbě toho, čemu Spasitel učil Samaritánku u studny, se studenti naučili těmto pravdám: Když přijdeme k Ježíši
Kristu a upřímně přijmeme Jeho evangelium, obdržíme věčný život. Ježíš Kristus zná naše hříchy a nabízí nám své
evangelium, aby nám pomohl je překonat. Budeme-li uctívat Otce v duchu a v pravdě, bude nám žehnat svým
Duchem. Když získáme svědectví o Ježíši Kristu, jsme naplněni touhou dělit se o ně s druhými.

4. den (Jan 5–6)
Při studiu toho, jak Spasitel uzdravil nemocného muže, se studenti naučili, že prostřednictvím moci a milosrdenství
Ježíše Krista můžeme být uzdraveni. Také se dozvěděli, že získat věčný život můžeme jedině tím, že přijdeme k Ježíši
Kristu. Ze Spasitelova kázání o chlebu života se studenti naučili, že pevné svědectví o Ježíši Kristu nám pomůže zůstat
věrnými i v době, kdy může být obtížné následovat Spasitele nebo žít podle Jeho učení.

Úvod
Den poté, co Ježíš zázračně nasytil zástup více než pěti tisíc lidí, učil tomu, že On je
chlebem života.

384



Náměty pro výuku
Jan 6:22–59
Ježíš učí tomu, že je chlebem života
Ukažte studentům bochník chleba. Některého z nich požádejte, aby shrnul
vyprávění o tom, jak Spasitel nasytil přes pět tisíc lidí pěti bochníky chleba a dvěma
malými rybami.

• Co byste si pomysleli, kdybyste byli očitými svědky tohoto zázraku a zjistili
byste, že Ježíš má schopnost zázračně obstarat jídlo?

Vysvětlete, že v Janovi 6:22–25 je zaznamenáno, že mnozí z těch, které Ježíš
zázračně nasytil, cestovali do Kafarnaum a hledali Ho.

Požádejte některého studenta, aby přečetl Jana 6:26–27. Členy třídy vyzvěte, aby
text sledovali a zjistili, co Ježíš lidem řekl.

Vysvětlete, že Jan 6:26 v Překladu Josepha Smitha objasňuje, že Ježíš lidem
odpověděl: Vpravdě, vpravdě, pravím vám: Hledáte mne, ne proto, že si přejete
zachovávat slovo mé, ani proto, že jste viděli zázraky, ale proto, že jste jedli chleby
a byli nasyceni. (Viz poznámka pod čarou a u Jana 6:26 v anglickém vydáním Bible
SPD.)

• Proč Spasitele podle Jeho slov lidé hledali? (Spasitelova slova naznačují, že Ho
následovali proto, aby od Něj dostali více jídla.)

• Co měli podle Spasitelových slov hledat?

Vysvětlete, že onen „pokrm, kterýž zůstává k životu věčnému“ (Jan 6:27), může
znamenat věčné pravdy Spasitelova evangelia.

Požádejte některého studenta, aby přečetl Jana 6:28–31. Vyzvěte členy třídy, aby
text sledovali a zjistili, co si lidé přáli, aby Ježíš udělal na důkaz toho, že je opravdu
Mesiášem.

• Co lidé chtěli, aby pro ně Ježíš udělal? (Vysvětlete, že manna byl „chléb s nebe“
[Jan 6:31], který Bůh připravil pro děti Izraele, když putovaly pustinou; viz
Exodus 16:14–15, 35.)

Požádejte několik studentů, aby se střídali při čtení Jana 6:32–35. Vyzvěte členy
třídy, aby text sledovali a zjistili, čemu Spasitel tyto lidi učil v odpověď na jejich
žádost o znamení.

• Čemu Spasitel učil o sobě, když mluvil o manně neboli o chlebu z nebe?

Mohli byste studentům navrhnout, aby si v Janovi 6:35 označili větu: „Jáť jsem ten
chléb života.“

• Jak můžeme přirovnat Spasitele a Jeho nauky k chlebu?

• Co podle vás znamená, že ti, kteří přijdou k Ježíši Kristu, nebudou nikdy
„lačněti“? (Jan 6:35.) (Jednou z možných odpovědí je to, že je bude duchovně
vyživovat.)

• Jaké pravdě se můžeme naučit ze Spasitelových slov ve verši 35? (Přestože
studenti mohou použít různá slova, v jejich odpovědích by měla zaznít zásada

LEKCE PRO DOMÁCÍ  STUDIUM: 13. BLOK

385



podobná této: Pokud přijdeme k Ježíši Kristu, bude nás duchovně
vyživovat. Napište tuto zásadu na tabuli.)

Na tabuli napište tyto nedokončené věty:

K Ježíši Kristu přicházíme tím, že … Bude nás vyživovat tím, že …

Rozdělte studenty do dvojic. Vyzvěte je, aby společně vytvořili seznam toho, co
mohou dělat, aby přicházeli k Ježíši Kristu, a toho, jak nás bude Kristus duchovně
vyživovat, a aby si to poté zapsali do studijního deníku nebo zápisníku. Požádejte
několik studentů, aby se o své odpovědi podělili s ostatními členy třídy.

Zvažte možnost požádat několik studentů, aby se podělili o to, jak obdrželi
duchovní výživu díky tomu, že přišli ke Spasiteli.

Abyste studenty připravili na rozpoznání další zásady, které Spasitel učil, požádejte
několik z nich, aby přišli dopředu, a dejte každému kousek chleba. Vyzvěte je, aby
si k chlebu přivoněli a představili si, jak asi chutná.

• Jak moc by vás tento chléb nasytil, kdybyste ho měli celý den u sebe a jen
k němu čichali a představovali si, jak chutná?

• Co musíte dělat pro to, abyste měli užitek z toho, co vám může chléb
poskytnout?

Požádejte několik studentů, aby se střídali při čtení Jana 6:49–54. Vyzvěte členy
třídy, aby text sledovali a zjistili, jak souvisí to, co si vyzkoušeli jejich spolužáci
s chlebem, s tím, čemu Spasitel učil v těchto verších.

• Jak se chléb života liší od běžného chleba? (Ježíš Kristus nám na rozdíl od
chleba, který nás může uspokojit pouze krátkodobě, nabízí požehnání, která
budou trvat na věky.)

• Co Spasitel podle veršů 53–54 učil lidi, aby dělali?

Vysvětlete, že Spasitel používal slova jíst a pít symbolicky. Abyste členům třídy
pomohli porozumět Spasitelovu učení, vyzvěte studenty, kteří dostali chléb, aby jej
snědli. Poté je vyzvěte, aby se vrátili na svá místa.

• Co se stane s chlebem a jeho živinami, když chléb sníme? (Vitamíny a živiny se
stanou součástí našeho těla a dodají mu sílu a zdraví.)

• Co podle vás znamená jíst tělo a pít krev Ježíše Krista? (Může to znamenat
přijmout ve svém nitru Jeho nauky a Usmíření. Také to může představovat
přijímání svátosti, kterou Spasitel zavedl později.)

• Jaké požehnání můžeme podle Jana 6:54 obdržet, budeme-li v nitru přijímat
neboli uplatňovat nauky a Usmíření Ježíše Krista? (Až studenti odpovědí,
napište na tabuli tuto zásadu: Když ve svém nitru přijímáme neboli
uplatňujeme nauky a Usmíření Ježíše Krista, můžeme obdržet věčný
život.)
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Požádejte některého studenta, aby přečetl následující slova staršího Bruce
R. McConkieho z Kvora Dvanácti apoštolů. Vyzvěte členy třídy, aby věnovali
pozornost tomu, jak můžeme v nitru přijmout nauky a Usmíření Ježíše Krista.

„Jíst tělo a pít krev Syna Božího znamená zaprvé přijmout Ho v doslovném
a úplném významu bez jakýchkoli výhrad jako vlastního potomka Věčného Otce
v těle; a zadruhé, dodržovat přikázání Syna tím, že přijmeme Jeho evangelium,
vstoupíme do Jeho Církve a vytrváme v poslušnosti a spravedlivosti do konce. Ti,
kteří takto jedí Jeho tělo a pijí Jeho krev, obdrží věčný život, což znamená
oslavení v nejvyšším nebi celestiálního světa.“ (Doctrinal New Testament

Commentary, 3 vols. [1965–1973], 1:358.)

• Jak můžeme podle rady staršího McConkieho ve svém nitru přijmout nauky
a Usmíření Ježíše Krista?

Vysvětlete, že věčný život znamená žít na věky a stát se takovými, jako jsou
Nebeský Otec a Jeho Syn Ježíš Kristus. Požádejte některého studenta, aby přečetl
Jana 6:56–57. Vyzvěte členy třídy, aby text sledovali a zaměřili se na to, jak se
můžeme tím, že v nitru přijmeme nauky a Usmíření Ježíše Krista, stát takovými,
jako jsou Oni. Požádejte studenty, aby se podělili o to, co zjistili.

Vysvětlete, že aby nám Spasitel pomáhal stát se více takovými, jako je On
a Nebeský Otec, nebude v nás fyzicky přebývat, ale bude s námi Jeho božský vliv.

Shrňte Jana 6:59–66 tím, že vysvětlíte, že někteří Ježíšovi učedníci Jeho nauky
zavrhli a odvrátili se od Něj.

Podělte se o své svědectví o pravdách, které studenti rozpoznali. Vyzvěte studenty,
aby si do studijního deníku nebo zápisníku zapsali nějaký cíl, který jim pomůže
lépe přijímat Spasitelovo Usmíření nebo některou z Jeho nauk.

Příští blok (Jan 7–10)
Řekněte studentům, že v příštím bloku se dozvědí, jak Ježíš Kristus jednal se ženou,
která byla přistižena při cizoložství, a co řekl, aby rozehnal dav, který ji chtěl zabít.
Mohli byste studenty vyzvat, aby zavřeli oči a představili si, jaké by to asi bylo, být
slepý. Poté se jich zeptejte, jak by se asi cítili, kdyby byli ze své slepoty uzdraveni
a poprvé uviděli. Studenti budou číst o slepci, který obdržel nejen fyzický zrak, ale
také duchovní, a získal svědectví, že Ježíš je Kristus, Syn Boží. Také se dozvědí, proč
se Spasitel nazývá Dobrým pastýřem a jakou moc podle svých slov obdržel
od Otce.
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LEKCE 66

Jan 7
Úvod
Ježíš se v Jeruzalémě zúčastnil svátku stánků. Šel do chrámu
a učil tam lidi, jak mohou obdržet svědectví o tom, že Jeho
učení je od Boha Otce. Protože se lidé přeli o to, kdo Ježíš je,

použil na svědectví o své božskosti přirovnání k vodě
a světlu. Také je učil o Duchu Svatém.

Náměty pro výuku
Jan 7:1–13
Ježíš se účastní svátku stánků
Na tabuli napište tuto otázku: Měl Ježíš bratry a sestry?

Požádejte studenty, aby na ni odpověděli. Pokud to bude třeba, pomozte studentům
porozumět tomu, že Jozef a Maria měli děti, které se narodily po Ježíšovi a které
s Ním byly vychovávány v jedné domácnosti. Ježíš Kristus byl však doslovný syn
Marie a Boha Otce, ne Jozefa, a proto byly tyto děti Jeho nevlastní bratři a sestry.
(Viz Matouš 13:55–56.)

• Jaké to podle vašeho názoru asi bylo vyrůstat v tomtéž domově jako Ježíš?

• Bylo by podle vás snazší věřit v Něj, kdybyste s Ním vyrůstali? Proč ano, nebo
proč ne?

Poukažte na to, že v Janovi 7 se dozvídáme, jak na Ježíše pohlíželi někteří Jeho
„bratří“. (Jan 7:3, 5.) Slovo bratří pravděpodobně označuje Ježíšovy nevlastní bratry,
i když se může vztahovat také na další blízké příbuzné.

Požádejte několik studentů, aby se střídali při čtení Jana 7:1–5.

• Co se z verše 5 dozvídáme o Ježíšových bratřích?

Požádejte některého studenta, aby přečetl tato slova staršího Bruce R. McConkieho
z Kvora Dvanácti apoštolů:

„Svědectví o Kristově božskosti a o spásné moci Jeho evangelia není udělováno
automaticky díky rodinným vztahům.

… Ačkoli tito blízcí příbuzní byli vychováváni v téže domácnosti a byli vedeni
laskavým působením Jozefa a Marie a ačkoli věděli o Ježíšově učení, službě
a zázracích, přesto Ho nepřijali jako Mesiáše. Všichni však byli očividně obráceni
později. (Skutkové 1:14.)“ (Doctrinal New Testament Commentary, 3 vols.

[1965–1973], 1:437.)

• Jak je možné, že někteří členové Ježíšovy vlastní rodiny v Něj nevěřili, i když
věděli o Jeho učení a zázracích?

Poukažte na to, že Jan 7 zaznamenává události, které se staly v době konání svátku
stánků v Jeruzalémě. (Viz Jan 7:2.) Během tohoto osmidenního svátku, který byl
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považován za „největší a nejradostnější ze všech“ (Bible Dictionary, „Feasts“),
cestovalo mnoho Židů do Jeruzaléma, aby si připomněli požehnání, která Bůh
udělil dětem Izraele, když po svém osvobození z otroctví v Egyptě přebývaly
v pustině a žily v provizorních stanech neboli stáncích. (Viz Leviticus 23:39–43.)
Židé také oslavovali roční sklizeň plodů a obilí a vzdávali za ni díky. (Viz Exodus
23:16.)

Porozumění kontextu a obsahu
Jednou ze základních zásad výuky a studia evangelia je schopnost porozumět kontextu a obsahu
daného bloku písem. Kontextem jsou okolnosti nebo historické souvislosti konkrétní pasáže,
události či příběhu z písem. Obsah tvoří dějová linka, lidé, události, kázání a inspirovaná
vysvětlení, z nichž se text skládá. Když budete studentům pomáhat porozumět kontextu a obsahu
písem, budou připraveni rozpoznat poselství inspirovaných autorů.

• Co podle veršů 3–4 chtěli Ježíšovi bratří, aby udělal?

Shrňte Jana 7:6–10 vysvětlením, že Ježíš se rozhodl, že na slavnost zatím nepůjde,
ale své bratří povzbudil, aby šli. Když svátek začal, Ježíš se ho účastnil tajně – věděl,
že Ho někteří židovští vůdci v Jeruzalémě chtěli zabít, ale že ještě nepřišel Jeho čas,
aby zemřel.

Požádejte některého studenta, aby přečetl Jana 7:11–13.

• Co o Ježíši říkali různí lidé v Jeruzalémě?

Poukažte na to, že stejně jako v Ježíšově době existují i dnes na Ježíše Krista různé
názory. Někteří lidé vědí a dosvědčují, že On je Syn Boží a Spasitel veškerého
lidstva. Jiní v Něj věří a doufají, že Jeho evangelium je pravdivé. Jsou však také lidé,
kteří mají pochybnosti o božskosti Ježíše Krista a o pravdivosti Jeho učení. Vyzvěte
studenty, aby se při dalším studiu Jana 7 zaměřili na to, jak můžeme poznat, že
Ježíš Kristus je náš Spasitel a že Jeho učení je pravdivé.

Jan 7:14–36
Ježíš učí Židy v chrámu
Požádejte některého studenta, aby přečetl Jana 7:14–15. Vyzvěte členy třídy, aby
text sledovali a zjistili, co Ježíš dělal v chrámu. Mohlo by být užitečné vysvětlit, že
chrám byl ústředním místem oslav, které probíhaly během svátku stánků.

• Co dělal Ježíš v chrámu?

• Proč se Židé divili?

Požádejte některého studenta, aby přečetl Jana 7:16–18. Vyzvěte studenty, aby text
sledovali a zjistili, co mají lidé podle Ježíšových slov dělat, aby poznali, zda je Jeho
nauka neboli učení pravdivé.

• Od koho podle verše 16 obdržel Ježíš nauku, které učil?

• Jak může člověk poznat, že nauka, které Ježíš učil, je skutečně od Boha?

• Jaké zásadě se můžeme naučit ohledně toho, jak obdržet svědectví o učení
Nebeského Otce? (V odpovědích studentů by měla jejich vlastními slovy zaznít
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zásada podobná této: Jestliže budeme konat vůli Nebeského Otce,
obdržíme svědectví o Jeho nauce. Mohli byste studenty vyzvat, aby si ve
verši 17 označili slova, která této zásadě učí.)

Abyste studentům pomohli porozumět tomu, jak můžeme tuto zásadu uplatňovat
v životě, požádejte některého z nich, aby přečetl tato slova presidenta Jamese
E. Fausta z Prvního předsednictva:

„Svědectví o zásadách evangelia získáváme tím, že se podle nich poslušně
snažíme žít. Svědectví o účinnosti modlitby přichází skrze pokornou a upřímnou
modlitbu. Svědectví o desátku přichází placením desátku.“ („Věřím, Pane,
spomoz nedověře mé“, Liahona, listopad 2003, 22.)

Ačkoli Jeho vlastní bratří v Něj zpočátku nevěřili, později získali svědectví a byli
obráceni. (Viz Skutkové 1:14.)

• Jak by zásada, kterou jste rozpoznali v Janovi 7:17, pomohla Ježíšovým bratrům
získat svědectví o Ježíši Kristu a Jeho učení?

Vyzvěte studenty, aby si představili, že mají přítele, který má problémy se svým
svědectvím o evangeliu.

• Jak byste mohli použít zásadu, kterou jsme rozpoznali v Janovi 7:17, k tomu,
abyste příteli pomohli?

Abyste studentům pomohli vydat svědectví o zásadě, kterou formulovali výše,
a abyste jim pomohli uvědomit si její pravdivost a důležitost, ukažte tuto
nedokončenou větu:

Vím, že zásada ____________________ je pravdivá, protože když podle ní žiji,
mám ____________________.

Povzbuďte studenty, aby tuto větu dokončili ve studijním deníku nebo zápisníku
tím, že napíší některé přikázání evangelia nebo zásadu, u níž poznali, že je
pravdivá, díky tomu, že se podle ní snaží žít.

Požádejte několik z nich, aby se s ostatními členy třídy podělili o to, co si napsali.

Vyzvěte studenty, aby si napsali nějakou pravdu evangelia, přikázání nebo učení,
o kterých by chtěli získat silnější svědectví. Také je vyzvěte, aby si napsali, co udělají
pro to, aby o této pravdě, přikázání nebo učení získali větší svědectví tím, že budou
uplatňovat zásadu, které se naučili v Janovi 7:17.

Shrňte Jana 7:19–36 vysvětlením, že Ježíš káral židovské vůdce za to, že odmítali
Jeho učení a zázraky a usilovali Mu o život. Mnozí lidé chtěli vědět, zda je Ježíš
Mesiáš, a přední kněží a farizeové poslali úředníky, aby Ho zatkli.
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Jan 7:37–53
Ježíš Kristus učí o daru Ducha Svatého
Požádejte dobrovolníka, který má žízeň, aby přišel dopředu. Dejte mu prázdný
kelímek a zeptejte se:

• Zažene to tvoji žízeň?

• Co dalšího potřebuješ?

Ukažte nějakou nádobu s vodou, například plnou láhev nebo džbán. Nalijte vodu
do kelímku a požádejte studenta, aby se napil. Poté ho požádejte, aby se vrátil na
své místo.

Zvedněte láhev nebo džbán, který jste použili k naplnění studentova kelímku,
a vysvětlete, že každý den během osmi dnů svátku stánků nabral určený kněz
zlatým džbánem vodu z rybníka Siloe a nalil ji do stříbrné mísy u paty oltáře
v chrámu. Poté, co kněz provedl tento rituál poslední den svátku stánků, vystoupil
Ježíš a předal lidem výzvu. (Viz Bruce R. McConkie, Doctrinal New Testament
Commentary, 3 vols. [1965–1973], 1:446.)

Požádejte některého studenta, aby přečetl Jana 7:37. Vybídněte studenty, aby text
sledovali a zjistili, k čemu Spasitel po svém příchodu do chrámu osmý, a poslední,
den svátku vyzval lidi, aby udělali.

• Co měli lidé podle Spasitelovy výzvy udělat?

• Když se zamyslíme nad nabíráním a vyléváním vody, které kněz v onen sváteční
den prováděl, proč Ježíš podle vás předal tuto výzvu právě v tuto
konkrétní chvíli?

Napište na tabuli tuto nedokončenou větu: Jestliže přijdeme k Ježíši Kristu a budeme
v Něj věřit, …

Požádejte některého studenta, aby přečetl Jana 7:38–39, a potom vysvětlete, že
Překlad Josepha Smitha u Jana 7:39 upřesňuje poslední část verše takto: „… neboť
Duch Svatý byl přislíben těm, kteří věří, poté, co bude Ježíš oslaven.“ Vyzvěte
studenty, aby se zaměřili na slib, jejž dal Ježíš těm, kteří k Němu přijdou a budou
v Něj věřit.

Vysvětlete, že slova „z břicha jeho“ naznačují, že živá voda se bude nacházet
v člověku, který věří, a bude z něj i vycházet – tedy nikoli z nějakého
vnějšího zdroje.

• Co podle verše 39 představuje živá voda, o které mluvil Spasitel?

Vysvětlete, že „z nějakého důvodu, který není v písmech zcela vysvětlen, nepůsobil
Duch Svatý mezi Židy během Ježíšova smrtelného života ve své plnosti. (Jan 7:39;
16:7.)“ (Bible Dictionary, „Holy Ghost“.) Ačkoli dar Ducha Svatého byl v oné
dispensaci udílen až poté, co byl Spasitel oslaven po dokončení svého poslání ve
smrtelnosti, byla lidem dostupná moc Ducha Svatého, aby mohli obdržet svědectví
o pravdách, kterým učili Spasitel a Jeho učedníci.

• Jak byste na základě Spasitelových slov v Janovi 7:37–39 dokončili větu na
tabuli? (Studenti mohou použít různá slova, ale v jejich odpovědích by měla
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zaznít tato zásada: Jestliže přijdeme k Ježíši Kristu a budeme v Něj věřit,
budeme naplněni Duchem Svatým.)

Vysvětlete, že ti, kteří jsou naplněni Duchem Svatým, dokáží ovlivňovat druhé
k dobrému. Vyzvěte studenty, aby si vybavili nějaký okamžik, kdy byli naplněni
Duchem Svatým, a v důsledku toho byli schopni ovlivnit někoho druhého
k dobrému. Požádejte několik z nich, aby se o své zážitky podělili.

Shrňte Jana 7:40–53 vysvětlením, že přední kněží a farizeové chtěli opět Ježíše
uvěznit. Farizeus Nikodém, který přišel za Ježíšem v noci (viz Jan 3:1–2), se postavil
na obranu Spasitele a připomněl ostatním farizeům a předním kněžím, že jejich
vlastní zákon nedovoluje, aby byl člověk odsouzen, aniž by dostal příležitost být
vyslechnut.

Na závěr vydejte svědectví o pravdách, které studenti rozpoznali při studiu Jana 7.
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LEKCE 67

Jan 8:1–30
Úvod
Když byl Spasitel v Jeruzalémě při příležitosti svátku stánků,
několik zákoníků a farizeů k Němu přivedlo ženu, která se
provinila cizoložstvím, a ptali se Ho, zda má být

ukamenována. Ježíš ty, kteří tuto ženu obviňovali, zahanbil
a ženě projevil milosrdenství. Také učil tomu, že o Něm Otec
vydává svědectví.

Náměty pro výuku
Jan 8:1–11
Před Spasitele je přivedena žena přistižená při cizoložství
Vyzvěte studenty, aby si vzpomněli na nějaké situace, kdy se setkali s lidmi, jejichž
vzhled nebo chování nebyly v souladu s Pánovými měřítky.

• Jakým výzvám můžeme čelit, když jsme s lidmi, jejichž vzhled nebo chování
nejsou v souladu s Pánovými měřítky? (V odpovědích studentů může zaznít to,
že můžeme být pokoušeni tyto jednotlivce nespravedlivě soudit nebo s nimi
jednat nelaskavě.)

Na tabuli napište tuto otázku:

Co máme dělat v situacích, kdy jsme s lidmi, jejichž vzhled nebo chování nejsou
v souladu s Pánovými měřítky?

Povzbuďte studenty, aby při studiu Jana 8:1–11 vyhledali pravdy, které jim mohou
pomoci tuto otázku zodpovědět.

Vysvětlete, že Ježíš Kristus zůstal po skončení svátku stánků ještě nějakou dobu
v Jeruzalémě a učil lid v chrámu. (Viz Jan 8:1–2.)

Požádejte některého studenta, aby přečetl Jana 8:3–6. Vyzvěte členy třídy, aby text
sledovali a zjistili, co se stalo, když Ježíš učil lid.

• Co se stalo, když Ježíš učil lid?

• Jakou otázku položili zákoníci a farizeové Spasiteli?

• Co bylo podle verše 6 jejich záměrem? (Snažili se Ježíše před lidmi
zdiskreditovat a najít záminku k tomu, aby Ho obvinili, protože potřebovali
důvod k Jeho zatčení a vydání na smrt. [Viz Jan 7:1, 32.])

Vysvětlete, že pokud by Ježíš řekl, aby onu ženu ukamenovali, schvaloval by tím
trest, který nebyl mezi židovským lidem oblíbený a římské zákony ho zakazovaly.
Pokud by řekl, aby ji nekamenovali, byl by obviněn z porušování Mojžíšova zákona
nebo z toho, že nechová v úctě uznávané praktiky minulosti. (Viz Bruce
R. McConkie, Doctrinal New Testament Commentary, 3 vols. [1965–1973], 1:450–451.)
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Požádejte některého studenta, aby přečetl Jana 8:7–8. Vyzvěte členy třídy, aby text
sledovali a zaměřili se na to, jak Spasitel odpověděl.

• Jak podle verše 7 Ježíš odpověděl?

• Co si podle vás Spasitel přál, aby si tito muži uvědomili, když řekl: „Kdo jest
z vás bez hříchu, nejprv hoď na ni kamenem“? (Verš 7.)

Požádejte některého studenta, aby přečetl Jana 8:9. Vyzvěte členy třídy, aby text
sledovali a zjistili, co se stalo, když se farizeové a zákoníci nad Spasitelovými slovy
zamysleli.

• Co podle vás znamenají slova „v svědomích svých obviněni byvše“?

• Co tito muži uznali tím, že se rozhodli odejít?

• Jaké pravdě o tom, jak se máme varovat odsuzování druhých, se z tohoto
příběhu můžeme naučit? (Studenti mohou použít různá slova, ale ujistěte se, že
v jejich odpovědích zazní tato zásada: Uvědomování si vlastních
nedokonalostí nám může pomoci vyhýbat se odsuzování druhých. Napište
tuto zásadu pod otázku na tabuli.)

• Jak nám uvědomování si vlastní nedokonalosti pomáhá vyvarovat se
odsuzování druhých?

Připomeňte studentům, že tato žena se provinila cizoložstvím, což je nesmírně
závažný hřích. (Viz Alma 39:3–5.)

• Jak se asi podle vás tato žena cítila, když byl její hřích odhalen před Ježíšem
a velkým zástupem lidí?

Požádejte některého studenta, aby přečetl Jana 8:10–11. Poté ho požádejte, aby
přečetl následující znění verše 11 v Překladu Josepha Smitha: „Ta žena od té hodiny
velebila Boha a věřila v Jeho jméno.“ Vyzvěte členy třídy, aby text sledovali
a zaměřili se na to, jak oné ženě Spasitel odpověděl.

• Jak Spasitel této ženě projevil lásku a milosrdenství?

• Jaké pokyny jí udělil?

Abyste studentům pomohli porozumět tomu, že Spasitel její hřích neschvaloval,
požádejte některého z nich, aby přečetl tato slova presidenta Spencera W. Kimballa:

„Ježíš jí přikázal: ‚Jdiž a nehřeš více.‘ Říkal této hříšné ženě, aby šla svou cestou,
aby zanechala svého zlovolného života, aby již více nehřešila, aby změnila svůj
život. Říkal jí: jdi, ženo, a začni činit pokání; a poukázal na to, jaký počáteční krok
má učinit – zanechat svých přestupků.“ (The Miracle of Forgiveness [1969], 165.)

• Jaké pravdě o Spasiteli se můžeme naučit z veršů 10–11? (Studenti mohou
použít různá slova, ale v jejich odpovědích by měla zaznít tato pravda: Spasitel
nám projevuje milosrdenství tím, že nám dává příležitosti činit pokání.
Napište tuto pravdu na tabuli.)

• Jak nám může porozumění této pravdě pomoci tehdy, když hřešíme?
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• Jak nám mohou tyto dvě pravdy, které jsme rozpoznali, pomoci reagovat
v situacích, kdy jsme s lidmi, jejichž vzhled nebo chování nejsou v souladu
s Pánovými přikázáními a měřítky?

• Jaký účinek mělo podle Překladu Josepha Smitha verše 11 na onu ženu
Spasitelovo milosrdenství?

Vyzvěte studenty, aby si do studijního deníku nebo zápisníku napsali, jaké pocity
chovají ke Spasiteli pro Jeho ochotu projevovat nám milosrdenství a dávat nám
příležitosti činit pokání.

Jan 8:12–30
Ježíš učí, že o Něm Jeho Otec vydává svědectví
Vyzvěte studenty, aby zavřeli oči a zkusili nakreslit jednoduchý obrázek nějakého
konkrétního předmětu. Pak je vyzvěte, aby oči otevřeli a porovnali svůj obrázek
s obrázky spolužáků.

• Co například můžete dělat lépe, když máte světlo?

Požádejte některého studenta, aby přečetl Jana 8:12. Vyzvěte členy třídy, aby text
sledovali a zjistili, co o sobě Ježíš prohlásil.

• Jak nazval Ježíš sám sebe? (Na tabuli napište tuto nauku: Ježíš Kristus je
světlo světa.)

Připomeňte studentům, že Ježíš pronesl tato slova během svátku stánků. Každý
večer tohoto osmidenního svátku se na nádvořích chrámu zapalovaly masivní
lampy na stojanech neboli menóry, které poskytovaly osvětlení pro mnoho lidí
účastnících se v Jeruzalémě těchto oslav.

• Jak Ježíš Kristus poskytl světlo ženě přistižené při cizoložství a mužům, kteří ji
obvinili?

• Jaké zásadě se můžeme naučit ze Spasitelových slov ve verši 12? (Studenti
mohou použít různá slova, ale ujistěte se, že v jejich odpovědích zazní tato
zásada: Budeme-li následovat Spasitele, vyhneme se duchovní temnotě
a budeme naplněni Jeho světlem.)

• Jak vám Spasitel podle vás pomáhá vyvarovat se toho, abyste kráčeli v duchovní
temnotě?

Vysvětlete, že několik starozákonních proroctví poukazuje na to, že Mesiáš bude
světlem všem národům. (Viz Izaiáš 49:6; 60:1–3.) Když se tedy Ježíš označil za
světlo světa, prohlašoval, že je Mesiáš.

Požádejte některého studenta, aby přečetl Jana 8:13. Vyzvěte členy třídy, aby text
sledovali a zjistili, jak na Spasitelovo prohlášení zareagovali farizeové.

• Jak na Spasitelovo prohlášení zareagovali farizeové?

• Proč řekli, že Ježíšovo svědectví není pravé? (Protože svědčil sám o sobě.)

Vysvětlete, že Ježíš farizeům připomněl, že Mojžíšův zákon požaduje k tomu, aby
se potvrdila pravda, svědectví nejméně dvou lidí. (Viz Jan 8:17; Deuteronomium
17:6.) Požádejte některého studenta, aby přečetl Jana 8:18. Vyzvěte členy třídy, aby
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text sledovali a zjistili, kdo další vydává svědectví o tom, že Ježíš je
zaslíbený Mesiáš.

• Kdo je podle Spasitelových slov uvedených ve verši 18 druhým svědkem Jeho
božskosti? (Mohli byste zdůraznit, že těmito slovy Ježíš potvrdil, že On a Jeho
Otec jsou dvě oddělené bytosti.)

Požádejte některého studenta, aby přečetl Jana 8:19. Vyzvěte členy třídy, aby zjistili,
čemu farizeové neporozuměli ohledně Ježíše a Jeho Otce.

• Proč podle verše 19 farizeové neznali Otce? (Farizeové Otce neznali, protože
neznali Ježíše a nevěděli, kdo Ježíš skutečně je.)

• Co můžeme na základě toho, co Spasitel řekl farizeům, dělat, abychom poznali
Nebeského Otce? (Studenti mohou použít různá slova, ale ujistěte se, že
rozumějí tomu, že když se učíme o Ježíši Kristu, poznáváme Otce. Pomocí
slov studentů napište tuto zásadu na tabuli.)

Abyste studentům pomohli porozumět této zásadě, požádejte některého z nich, aby
přečetl slova staršího Jeffreyho R. Hollanda z Kvora Dvanácti apoštolů:

„Ve všem, co Ježíš přišel sdělit a vykonat, včetně svého usmiřujícího utrpení
a oběti, a zvláště tím, nám ukázal, kdo a jaký je Bůh, náš Věčný Otec, jak
naprosto oddaný je svým dětem v každé době a v každém národě. Ježíš se nám
slovem i skutkem snažil zjevit skutečný charakter svého Otce, našeho Otce v nebi,
a snažil se o to, abychom si k Němu vytvořili osobní vztah. …

A tak když Kristus sytil hladové, uzdravoval nemocné, káral pokrytectví, naléhavě
žádal o víru – ukazoval nám tím způsob jednání Otce, On, který je ‚milosrdný a milostivý, pomalý
k hněvu, trpělivý a plný dobrotivosti‘. Svým životem, a zvláště svou smrtí, Kristus hlásal: ‚To, co
vám ukazuji, je Boží soucit, a rovněž i můj.‘“ („Majestátnost Boha“, Liahona, listopad 2003,
70, 72.)

• Co se podle staršího Hollanda dozvídáme o našem Nebeském Otci, když se
učíme o Ježíši Kristu?

Shrňte Jana 8:21–24 vysvětlením, že Spasitel varoval farizee, že když v Něj neuvěří,
zemřou ve svých hříších.

Požádejte některého studenta, aby přečetl Jana 8:25–30. Vyzvěte členy třídy, aby
vyhledali další pravdy, kterým Ježíš učil farizee o sobě a o Nebeském Otci. Mohli
byste je vyzvat, aby si to, co najdou, označili.

• Jakým dalším pravdám o sobě a o Nebeském Otci učil Ježíš Kristus?

• Jak nám Spasitelovo učení obsažené v těchto verších dále pomáhá porozumět
vztahu mezi Spasitelem a Nebeským Otcem?

Vyzvěte studenty, aby si v několika minutách prošli záznamy o Ježíšových slovech
a skutcích v Novém zákoně, které již tento rok prostudovali (například i příběh
o ženě přistižené při cizoložství), a přemítali o nich. Mohli byste ukázat obrázky
z Knihy obrázků z evangelia ([2009]; viz také LDS.org), které zobrazují události ze
Spasitelova působení ve smrtelnosti. Požádejte několik studentů, aby každý
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jednotlivě shrnul příběh, nad kterým se zamýšlel, a aby ostatním členům třídy
vysvětlil, čemu tento příběh učí o našem Otci v nebi.

Na závěr se podělte o své svědectví o Nebeském Otci a Ježíši Kristu.
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LEKCE 68

Jan 8:31–59
Úvod
Spasitel učil v chrámu i po skončení svátku stánků. Učil
o osvobození od hříchu. Když Ježíš Kristus prohlásil, že je
velký Jehova, Židé se Ho pokusili ukamenovat.

Náměty pro výuku

Přizpůsobujte metody výuky potřebám studentů
Výukové metody a dovednosti jsou pouhé nástroje, které mají studentům pomoci něčemu se
naučit, a jejich používání není účelem výuky. Vybírejte takové metody, které studentům co nejlépe
pomohou porozumět obsahu, naukám a zásadám konkrétního bloku písem a které jim pomohou
tyto nauky a zásady uplatňovat v životě. Pamatujte na to, že bez Ducha nebudou ani ty
nejefektivnější metody výuky plně úspěšné.

Jan 8:31–36
Ježíš učí o osvobození od hříchu
Abyste studentům pomohli vzpomenout si, čemu se učili v předchozí hodině,
ukažte jim malý kamínek. Požádejte je, aby krátce shrnuli, jak Spasitel reagoval,
když k Němu několik zákoníků a farizeů přivedlo ženu přistiženou při cizoložství,
a čemu poté učil. (Viz Jan 8:1–30.) (Spasitel ženu neodsoudil a řekl jí, aby již více
nehřešila. [Viz verš 11.] Poté učil, že On je „světlo světa“ [verš 12] a že když v Něho
věříme a jsme poslušni Jeho učení, poznáme Otce.)

• Jak podle Jana 8:30 ovlivnily Ježíšovy skutky a slova mnoho Židů?

Poukažte na to, že ačkoli mnoho Židů v Ježíše věřilo, někteří Ho i nadále
zpochybňovali, když učil lid o učednictví, o pravdě a o svobodě a porobě.

Na tabuli nakreslete toto schéma:

Požádejte některého studenta, aby přečetl Jana 8:31–32. Vyzvěte členy třídy, aby
text sledovali a zjistili, co musíme podle Ježíšových slov dělat, abychom byli
svobodní.

Požádejte studenty, aby přišli k tabuli a do prázdných políček napsali, co musíme
podle Ježíšových slov dělat, abychom byli svobodní. Doplněné schéma by mělo
vypadat nějak takto:
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• Co znamenají slova „zůstanete v řeči mé“ (neboli v Kristově slovu)? (Verš 31.)

• Jak byste shrnuli učení Ježíše Krista zaznamenané ve verších 31–32
a formulovali je jako zásadu? (Studenti mohou použít různá slova, ale ujistěte
se, že rozumějí tomu, že jestliže zůstaneme v Kristově slovu, pak budeme
Jeho učedníky a poznáme pravdu, která nás osvobodí. Zvažte možnost
napsat tuto zásadu na tabuli. Také byste mohli poukázat na to, že Jan 8:36
zdůrazňuje, že se můžeme stát svobodnými díky Ježíši Kristu.)

Požádejte některého studenta, aby přečetl následující slova staršího Bruce
R. McConkieho z Kvora Dvanácti apoštolů. Vyzvěte členy třídy, aby věnovali
pozornost tomu, od čeho se můžeme osvobodit, žijeme-li podle Spasitelových slov:

„Můžeme být osvobozeni od zničující moci falešné nauky; osvobozeni z poroby
choutek a žádostivosti; osvobozeni z okovů hříchu; osvobozeni od každého
zlovolného a zničujícího vlivu a od každé potlačující a omezující moci; můžeme
volně vykročit k neomezené svobodě, z jejíž plnosti se mohou těšit pouze
oslavené bytosti.“ (Doctrinal New Testament Commentary, 3 vols. [1965–1973],
1:456–457.)

Požádejte některého studenta, aby přečetl Jana 8:33. Vyzvěte členy třídy, aby text
sledovali a zjistili, co Židy činilo, podle jejich přesvědčení, svobodnými.

• O čem se Židé domnívali, že je učiní svobodnými? (Mylně věřili, že jen tím, že
jsou potomci Abrahama a dědicové Abrahamovy smlouvy, mají nárok na
duchovní svobodu.)

Požádejte některého studenta, aby přečetl Jana 8:34–36. Vyzvěte členy třídy, aby
text sledovali a zjistili, od čeho podle Ježíšových slov musí být lidé osvobozeni.

• Od čeho musí být podle Spasitelových slov ve verši 34 lidé osvobozeni?

Poukažte na to, že řecké sloveso přeložené ve verši 34 jako „činí“ naznačuje, že
služebníkem hříchu je ten, kdo v hříchu setrvává, a ne ten, kdo spáchá hřích, ale
učiní z něj pokání.

• Jaké zásadě se můžeme naučit z verše 34? (Jakmile studenti odpovědí, napište
na tabuli tuto zásadu: Jestliže se dopustíme hříchu a nečiníme pokání, pak
se stáváme služebníky hříchu.)

• Co to znamená být služebníkem hříchu? (Mohli byste poukázat na to, že slovo
přeložené jako „služebník“ může také znamenat „otrok“.)

Abyste studentům pomohli představit si vztah mezi dvěma zásadami, které
rozpoznali, nakreslete na tabuli toto schéma:
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• Proč mohou někteří lidé v dnešní době zkreslovat tyto pravdy tím, že věří, že
následování Spasitele nás svazuje, zatímco když se dopouštíme hříchu, vede to
ke svobodě?

Abyste členům třídy pomohli lépe porozumět dvěma zásadám, které rozpoznali,
požádejte některého z nich, aby přečetl následující slova staršího D. Todda
Christoffersona z Kvora Dvanácti apoštolů:

„Když se poddáváme pokušením [Satana], vede nás to k omezenějším
a omezenějším možnostem výběru, až už nebude z čeho vybírat, a také
k závislostem, které nás činí bezmocnými těmto pokušením odolávat. …

Svět se dívá očima Korihora a považuje poslušnost Božích zákonů a obřadů za
‚porobu‘. (Alma 30:24, 27.) …

Pochybuje snad někdo o tom, že Bůh díky tomu, že vlastní veškeré světlo
a pravdu, má svrchovanou svobodu být tím, kým chce být, a činit to, co chce činit?

Stejně tak, když roste naše porozumění nauce a zásadám evangelia, rozvíjí se naše svoboda
jednání. Zaprvé – máme více možností výběru a můžeme toho zvládat více a obdržet větší
požehnání, protože máme více zákonů, kterých můžeme být poslušni. … Zadruhé – díky většímu
poznání můžeme činit rozumnější rozhodnutí, protože vidíme jasněji nejen různé alternativy, ale
také jejich možné následky.“ („Moral Agency“, Ensign, June 2009, 49, 50–51.)

Rozdělte studenty do dvojic. Vyzvěte je, aby si ve dvojici prostudovali tu kapitolu
z brožurky Pro posílení mládeže (2012), kterou jim přidělíte. Vybídněte je, aby si do
studijního deníku nebo zápisníku překreslili následující tabulku (mohli byste ji
překreslit i na tabuli). Každou dvojici vyzvěte, aby si přidělenou kapitolu z brožurky
Pro posílení mládeže společně přečetla a vyplnila tabulku.

Měřítko
z brožurky Pro
posílení mládeže:

Jak může dodržování
tohoto měřítka přinášet
svobodu?

Jak může to, když podle
tohoto měřítka nežijeme,
přinášet porobu?
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Dejte studentům dostatek času a pak je požádejte, aby si každá dvojice vyměnila
partnera s jinou dvojicí a vzájemně si řekli, čemu se naučili o měřítku, které
studovali. Poté, co jim poskytnete dostatek času, několik z nich požádejte, aby se
o své poznatky podělili s ostatními členy třídy.

• S jakými druhy svobody přislíbenými v brožurce Pro posílení mládeže již máte
nějakou osobní zkušenost?

Vyzvěte studenty, aby si napsali, jak konkrétně budou usilovat o to, aby byli
svobodní díky tomu, že budou žít podle Spasitelova slova.

Jan 8:37–59
Ježíš svědčí o své božskosti
Požádejte studenty, aby stručně zodpověděli tuto otázku:

• Znáte někoho, kdo je hodně podobný svému otci?

Požádejte několik studentů, aby se střídali při čtení Jana 8:37–40, 44–45. Vyzvěte
členy třídy, aby text sledovali a zaměřili se na to, jak se židovští vůdci, kteří se stavěli
proti Pánu, lišili od starozákonního proroka Abrahama, jehož prohlašovali za
svého otce.

• Co by podle Spasitelových slov ve verši 39 dělali, kdyby byli dětmi
Abrahamovými?

• Co chtěli podle verše 40 udělat, co by Abraham nikdy neudělal?

• Kdo je podle Ježíšových slov ve verších 44–45 jejich otec? (Ďábel.) V jakém
smyslu následovali ďábla?

Shrňte Jana 8:46–50 vysvětlením, že Spasitel učil, že ti, kteří jsou z Boha, přijímají
Jeho slovo. Židovští vůdci se pokoušeli Ježíše urazit tím, že Ho nazývali
Samaritánem (Židé obecně Samaritány opovrhovali) a prohlašovali, že je
posedlý ďáblem.

Požádejte některého studenta, aby přečetl Jana 8:51–53. Vyzvěte členy třídy, aby
text sledovali a zjistili, jakou otázku položili židovští vůdci Ježíšovi.

• Jakou otázku položili Ježíšovi? (Mohli byste studenty vyzvat, aby si ve verši 53
označili tuto otázku: „Zdali jsi ty větší otce našeho Abrahama?“)

Požádejte některého studenta, aby přečetl Jana 8:56–58. Vyzvěte členy třídy, aby
text sledovali a vyhledali Ježíšovu odpověď na otázku, kterou Mu Židé položili.

• Jaká byla Ježíšova odpověď na otázku: „Zdali jsi ty větší otce našeho
Abrahama?“ (Mohli byste studenty vyzvat, aby si ve verši 58 označili tuto větu:
„Prvé nežli Abraham byl, já jsem.“)

Vysvětlete, že slova „já jsem“ ve verši 58 odkazují na Jehovu. (Viz Exodus 3:14.)
Poté položte tyto otázky:

• Co znamená výraz „já jsem“? (Možná bude potřeba vysvětlit, že Jehova je
jméno, kterým Židé označovali Boha Abrahamova, Izákova a Jákobova. Mohli
byste studenty vyzvat, aby si do písem napsali tuto pravdu: Ježíš Kristus je
Jehova, Bůh Starého zákona.)
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• Jaká byla na základě vašeho studia verše 58 Ježíšova odpověď na otázku, zda je
větší nežli Abraham?

Ukažte několik obrázků z Knihy obrázků
z evangelia ([2009]; viz také LDS.org),
které zobrazují zázraky zaznamenané
ve Starém zákoně. (Například „Tři muži
v ohnivé peci“, č. 25; nebo „Daniel
v jámě lvové“, č. 26.)

• Kdybyste stáli před Ježíšem a slyšeli
Ho prohlašovat, že On je ten, který
učinil zázraky zaznamenané ve
Starém zákoně, jak byste asi
reagovali?

Požádejte některého studenta, aby
přečetl Jana 8:59. Vyzvěte členy třídy,
aby text sledovali a zjistili, jak židovští
vůdci reagovali na Ježíšova slova, že On
je Jehova. Požádejte je, aby se podělili
o to, co zjistili.

• Proč je podle vás důležité vědět, že
Ježíš Kristus je Jehova, Bůh
Starého zákona?

Zvažte možnost požádat několik
studentů, aby se s ostatními členy třídy
podělili o své svědectví. Na závěr byste
se mohli podělit o svědectví i vy.

Procvičení mistrovství v písmu
Kvízy a testy jsou pro studenty
příležitostí otestovat si, jak dobře si pamatují verše z mistrovství v písmu. Vodítka
mohou zahrnovat klíčová slova, odkazy na verše z písem, citáty z veršů nebo
situace, které dokládají pravdy, jimž dané verše učí. Kvízy a testy mohou být zadány
ústně, na tabuli nebo na papíře. Po kvízu nebo testu zvažte možnost dát do dvojic
studenty, kteří s verši z mistrovství v písmu zápolí, se studenty, kteří získali hodně
bodů. Studenti s lepším výsledkem mohou v roli učitele pomáhat studentům
s nižším počtem bodů studovat efektivněji a zlepšovat se. (Pokud to tak budete
dělat, dbejte na to, aby vše probíhalo způsobem, který nebude přivádět do rozpaků
pomalejší studenty.)
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LEKCE 69

Jan 9
Úvod
Ježíš uzdravil muže, který byl od narození slepý. Farizeové
tohoto muže vyzpovídali a vyhnali ho ze synagogy, protože
odmítl usvědčit Ježíše jakožto hříšníka, který léčil o sabatu.

Spasitel muže vyhledal a ten se Ježíšovi poklonil jakožto
Synu Božímu.

Náměty pro výuku
Jan 9:1–7
Ježíš uzdravuje muže, který se narodil slepý
Přineste do třídy novinový článek, který pojednává o někom, kdo čelí protivenství.
Obsah článku studentům shrňte nebo jeho titulek napište na tabuli.

• Jaké další příklady lidí, kteří se potýkají s protivenstvím, znáte?

Poukažte na to, že někteří lidé se pozastavují nad tím, proč Bůh dovoluje, aby
protivenství tak zásadně ovlivňovalo jejich život.

Vyzvěte studenty, aby při studiu Jana 9:1–5 vyhledali pravdu, která nám může
pomoci lépe porozumět tomu, proč Bůh dovoluje, aby protivenství ovlivňovalo
náš život.

Požádejte některého studenta, aby přečetl Jana 9:1–2. Vyzvěte členy třídy, aby text
sledovali a zaměřili se na protivenství, kterému onen muž čelil. Požádejte je, aby se
podělili o to, co zjistili.

• Jakou otázku si podle verše 2 kladli učedníci ohledně příčiny mužova
protivenství?

Vysvětlete, že ve Spasitelově době mnozí lidé věřili, stejně jako někteří dnes, že
protivenství, kterým lidé čelí, jsou důsledkem hříchů, jichž se dopustili oni nebo
jejich rodiče. (Také byste mohli poukázat na to, že otázka učedníků naznačuje, že
existuje předsmrtelný život.)

• Byl podle vás tento předpoklad správný? Proč ano, nebo proč ne?

Požádejte některého studenta, aby přečetl Jana 9:3–5. Vyzvěte členy třídy, aby text
sledovali a zaměřili se na Spasitelovo učení o slepotě onoho muže.

• Co podle vás znamenají slova „aby zjeveni byli skutkové Boží na něm“?
(Verš 3.)

• Jaké pravdě o protivenství se můžeme ze Spasitelových slov v těchto verších
naučit? (Studenti mohou použít různá slova, ale v jejich odpovědích by měla
zaznít například tato pravda: Bůh může použít naše protivenství k tomu,
aby projevil své skutky a moc.)

Vysvětlete, že ačkoli v našem životě může existovat mnoho příčin protivenství, Bůh
může naše těžkosti využít k tomu, aby pomohly naplnit Jeho spravedlivé záměry.
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Vyzvěte studenty, aby přemýšleli o nějakém protivenství, kterému někdy čelili nebo
zrovna čelí. Vyzvěte je, aby při dalším studiu Jana 9 přemítali o tom, jak by mohl
Bůh projevovat skrze ně a jejich protivenství své skutky a moc.

Požádejte některého studenta, aby přečetl Jana 9:6–7. Vyzvěte členy třídy, aby text
sledovali a zjistili, jak Bůh projevil své skutky a moc skrze to, co zažil onen
slepý muž.

Mohli byste také pustit video ze série Life of Jesus Christ Bible Videos [Biblická
videa o životě Ježíše Krista] s názvem „Jesus Heals a Man Born Blind“ [„Ježíš

uzdravuje muže, který se narodil slepý“] (časový kód 0:00–3:37). Toto video je
k dispozici na stránkách LDS.org.

• Jak se podle vás tento muž cítil, když poprvé uviděl?

• Jak mužovo protivenství umožnilo ostatním, aby byli svědky Boží moci?

• V tomto příběhu bylo zapotřebí, aby se muž k prozření umyl v rybníku Siloe. Co
by mohlo být potřeba udělat, aby mohl Bůh projevit své skutky a moc ve
vašem životě?

Jan 9:8–41
Ježíš vyhledává muže, kterého farizeové vyhnali poté, co ho Ježíš uzdravil
Shrňte Jana 9:8–15 vysvětlením, že poté, co byl slepý muž uzdraven, se někteří lidé
přeli, zdali se opravdu jednalo o onoho muže, který byl od narození slepý. Jiné
zajímalo, jak byl uzdraven, a tak ho přivedli k farizeům, kteří mu začali klást otázky.

Vyzvěte studenty, aby v Janovi 9:14 zjistili, ve který den Spasitel slepého muže
uzdravil. Požádejte některého z nich, aby se podělil o to, co zjistil.

• Jak podle vás zareagovali farizeové, když Ježíš onoho muže uzdravil o sabatu?

Požádejte několik studentů, aby se střídali při čtení Jana 9:16–38. Vyzvěte členy
třídy, aby text sledovali a vyhledali další protivenství, kterému uzdravený muž čelil.

Místo čtení byste mohli pustit zbytek videa „Jesus Heals a Man Born Blind“
[„Ježíš uzdravuje muže, který se narodil slepý“] (časový kód 3:37–7:47).

Vyzvěte studenty, aby vyhledali další protivenství, kterému uzdravený muž čelil.

Pomozte studentům být připraveni na rozpoznání zásady v tomto příběhu tím, že
jim připomenete, že rodiče onoho slepého muže byli předvedeni před farizee, aby
je mohli vyzpovídat.

• Proč podle verše 22 nechali rodiče slepého muže, aby vysvětlil sám, jak prozřel?

Vysvětlete, že „synagogy sloužily mnohým židovským komunitám jako náboženská
a společenská střediska. Poskytovaly přístup k duchovnímu poučení a uctívání,
stejně jako ke vzdělávacím a společenským činnostem. Jelikož synagoga byla
nedílnou součástí židovské společnosti, vyhnání z ní … znamenalo více než
vyloučení a ztrátu přátelských vztahů s náboženskou komunitou. Znamenalo to
rovněž vyloučení z kulturních a společenských událostí. Tato hrozba byla očividně
natolik závažná, že se rodiče muže, který byl od narození slepý, zdráhali být příliš
zapojeni do hledání příčiny [synova uzdravení].“ (New Testament Student Manual
[Church Educational System manual, 2014], 230.)
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• Jakému nátlaku čelil podle verše 24 uzdravený muž?

Vyzvěte studenty, aby si přečetli verše 30–33 a vyhledali mužovu odpověď
farizeům. Řekněte jim, že Překlad Josepha Smitha u Jana 9:32 dodává na konci
verše slova „ledaže je z Boha“.

• Jaký argument muž použil na obranu Ježíše? (Mohli byste studentům
navrhnout, aby si jeho slova ve verši 33 označili.)

• Co tento muž věděl o Ježíši Kristu?

Poukažte na to, že tento muž byl vyhnán ze synagogy za to, že neohroženě
obhajoval osobu, která ho uzdravila. (Viz verš 34.)

• Proč byl podle vás tento muž ochotný zůstat věrný tomu, co o Ježíši Kristu
věděl, i přesto, že to znamenalo vyhnání ze synagogy?

Připomeňte studentům, že poté, co byl tento muž vyhnán ze synagogy, ho Spasitel
našel a zeptal se ho: „Věříš-liž ty v Syna Božího?“ (Verš 35.) Požádejte některého
studenta, aby přečetl Jana 9:36–38, a vyzvěte členy třídy, aby vyhledali mužovu
odpověď.

• Co se stalo se svědectvím tohoto muže o Ježíši Kristu? (Poznal, že Ježíš Kristus
je Syn Boží.)

• Jaké zásadě se můžeme od tohoto muže naučit o tom, jak zůstat věrní tomu, co
víme? (Studenti mohou rozpoznat několik zásad, ale ujistěte se, že rozumějí
této zásadě: Jestliže zůstaneme věrni tomu, co víme, i navzdory
protivenství, naše svědectví bude posíleno. Napište tuto zásadu na tabuli.)

Abyste studentům pomohli lépe porozumět této zásadě, požádejte některého
z nich, aby přečetl Etera 12:6. Vyzvěte členy třídy, aby text sledovali a zaměřili se na
to, co se stane poté, co zůstaneme věrni Pánu, když kvůli své víře zažíváme
protivenství.

• Proč je podle vás naše svědectví posíleno poté, co odoláme protivenství nebo
zkouškám své víry?

• Jak je vaše svědectví posilováno protivenstvím?

Abyste studentům pomohli rozpoznat v tomto příběhu další zásadu, zeptejte se,
kdo z nich používá korekční čočky (například brýle nebo kontaktní čočky).

• Co takovéto čočky dělají s vaším zrakem?

• Jaký byl mužův fyzický zrak poté, co ho Ježíš uzdravil?

• Jak byl poupraven či vylepšen mužův duchovní zrak neboli jeho porozumění
Spasiteli?

Vyzvěte studenty, aby si přečetli Jana 9:11, 17, 33 a vyhledali slova, která popisují
mužovo prozření neboli pochopení toho, kým Ježíš byl. Požádejte je, aby se podělili
o to, co našli. (V jejich odpovědích by mělo zaznít: „člověk ten, kterýž slove Ježíš“,
„prorok“ a člověk „od Boha“. Napište tato slova na tabuli a vyzvěte studenty, aby si
je v písmech označili.)
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• Co se podle těchto slov stalo s duchovním zrakem onoho muže? (Byl poupraven
a vylepšen. Tato slova odrážejí růst duchovní vyspělosti onoho muže
a porozumění pravé Ježíšově identitě.)

• Proč byly podle vás jeho zrak a porozumění Spasiteli jasnější? (Projevil víru tím,
že zůstal věrný tomu, co věděl.)

Vyzvěte studenty, aby si zběžně prošli Jana 9:36–38 a zjistili, koho nakonec onen
muž ve Spasiteli spatřil.

• Koho nakonec muž ve Spasiteli spatřil? (Uvědomil si, že Ježíš Kristus je
Syn Boží.)

• Nakolik se mužův zrak vylepšil?

Požádejte některého studenta, aby přečetl následující slova presidenta Howarda
W. Huntera. Vyzvěte členy třídy, aby poslouchali, co se podle presidenta Huntera
tomuto muži přihodilo.

„Nyní byl zrak dán dvakrát – jednou, aby byla napravena kongenitální vada
[fyzická vada od narození], a jednou, aby mohl být spatřen Král králů před tím,
než vystoupá ke svému věčnému trůnu. Ježíš oživil jak časný zrak, tak i ten
duchovní.“ („The God That Doest Wonders“, Ensign, May 1989, 16–17.)

• Jak mohlo uzdravení mužovy fyzické slepoty představovat uzdravení jeho
slepoty duchovní?

• Jaké zásadě se můžeme z tohoto příběhu naučit o tom, co se nám může stát,
když budeme projevovat víru v Ježíše Krista? (Studenti mohou použít různá
slova, ale v jejich odpovědích by měla zaznít zásada podobná této: Budeme-li
uplatňovat víru v Ježíše Krista, náš duchovní zrak a naše duchovní
pochopení budou jasnější. Napište tuto zásadu na tabuli.)

• Proč je podle vás projevování víry nezbytné k tomu, abychom viděli a chápali
duchovní pravdu jasněji?

Vysvětlete, že když muž uviděl Ježíše Krista a klaněl se Mu jako Synu Božímu, stálo
poblíž několik farizeů. Požádejte některého studenta, aby přečetl Jana 9:39–41.
Vyzvěte členy třídy, aby text sledovali a zjistili, čemu Spasitel učil o slepotě.

• Jak byste shrnuli to, čemu Spasitel učil farizee?

Vysvětlete, že jako odpověď na otázku farizeů „Zdali i my slepí jsme?“ (verš 40)
použil Spasitel metaforu, pomocí níž učil, že jednotlivci, kteří by byli ‚slepí‘ (ti, již by
nevěděli, kdo je), ‚hříchu [by] neměli‘ (Jan 9:41). Na druhou stranu jednotlivci, kteří
viděli (ti, kteří získali takové svědectví o Spasiteli a Jeho božském poslání, že by
bývali měli vědět, kdo je), měli být za své skutky zodpovědní. Farizeové byli mezi
těmi, kteří viděli, a tudíž ‚hřích [jejich] zůstává‘. Z duchovního hlediska se rozhodli
být slepí, protože odmítli uznat Ježíše jakožto Syna Božího, navzdory mnohým
svědectvím, která obdrželi.“ (New Testament Student Manual, 231.)
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Na závěr hodiny studenty vyzvěte, aby se podívali na dvě zásady napsané na tabuli
a přemítali o tom, kterou by měli podle svého názoru začít uplatňovat v životě.
(Mohou pocítit i potřebu uplatňovat obě.) Dejte jim čas, aby si do studijního deníku
nebo zápisníku zapsali, jak tuto zásadu budou uplatňovat. Povzbuďte je, aby se
modlili o vedení, jak to udělat.

Pomáhejte studentům uplatňovat nauky a zásady
Když studenti uplatňují v životě zásady evangelia, obdrží slíbená požehnání. Poskytujte jim
během výuky čas na to, aby mohli přemítat o tom, co pochopili a pocítili, a aby se mohli zamyslet
nad tím, co konkrétně mohou udělat, aby příslušnou zásadu uplatnili. Při těchto příležitostech je
povzbuzujte, aby žádali Pána o vedení.
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LEKCE 70

Jan 10
Úvod
Ježíš učil, že On je Dobrý pastýř a že položí život za své ovce.
Také svědčil o tom, že Nebeský Otec Mu dal moc nad smrtí.

Někteří lidé obvinili Ježíše z rouhání, protože prohlašoval, že
je Syn Boží.

Náměty pro výuku
Jan 10:1–24
Ježíš učí, že On je Dobrý pastýř a že položí život za svůj lid
Požádejte některého studenta, aby přišel dopředu. Zavažte mu oči a poté mu
přineste několik výtisků písem včetně toho, který patří jemu samotnému. Vyzvěte
ho, aby se pokusil po hmatu poznat, která písma jsou jeho. Poté se ho zeptejte:

• Proč se ti podařilo (nebo nepodařilo) poznat, která písma jsou tvá?

• V případě, že bych tě požádal(a), abys po hmatu poznal(a) tváře svých
spolužáků, kolik si myslíš, že bys z nich dokázal(a) rozpoznat správně?
(Nežádejte ho však, aby tuto činnost skutečně provedl.)

Daného studenta požádejte, aby si sundal pásku z očí a vrátil se na své místo.
Vysvětlete, že jeden pastýř z Blízkého východu byl kdysi dotázán, jak dobře zná své
ovce. Odpověděl: „Kdybyste mi zakryli oči a přivedli ke mně kteroukoli ovci a já
mohl pouze položit ruce na její tvář, byl bych ihned schopen říci, zda je to má ovce,
nebo ne.“ (G. M. Mackie, Bible Manners and Customs [n.d.], 35.)

• Kdybyste byli pastýřem, co byste podle svého názoru museli udělat pro to,
abyste znali ovce ve svém stádě tak dobře jako tento pastýř?

Vyzvěte studenty, aby si přečetli Jana 10:14 a zjistili, jak Ježíš sám sebe nazval.
Požádejte je, aby se podělili o to, co našli. Na tabuli napište tuto větu: Ježíš Kristus je
Dobrý pastýř.

• Proč je podle vás „dobrý pastýř“ vhodným pojmenováním Spasitele?

Povzbuďte studenty, aby při studiu Jana 10 vyhledali pravdy, které nás učí tomu,
v jakém smyslu je Spasitel naším Dobrým pastýřem.

Abyste studentům pomohli lépe porozumět kulturním souvislostem Jana 10:1–5,
vysvětlete, že ve Spasitelově době vodil pastýř ve dne své stádo za potravou, vodou
a přístřeším. Na noc sehnalo několik pastýřů svá stáda dohromady do jednoho
společného ovčince. Ovčinec je jeskyně nebo ohrada obklopená kamennou zdí, na
jejímž vrcholu byly ostré trny, které bránily divokým zvířatům, aby se dostala
dovnitř.

Pomozte studentům porozumět kulturním souvislostem
Autoři písem psali tak, jak je nabádal Duch Svatý, ale slova a symboly, které každý z nich
používal, byly ovlivněny jejich kulturou. Když studentům pomůžete lépe porozumět dané kultuře,
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budete jim moci objasnit symboliku, příběhy, nauky a zásady v písmech, a oni je tak dokáží lépe
pochopit.

Rozdělte studenty do dvojic. Každou z nich požádejte, aby společně přečetla Jana
10:1–5 a zjistila, co dobrý pastýř dělá. Po uplynutí přiměřené doby několik studentů
požádejte, aby se podělili o to, co zjistili. Napište jejich odpovědi na tabuli pod
nadpis Ježíš Kristus je Dobrý pastýř. (Možné odpovědi: vchází dveřmi, volá na své
ovce jménem a kráčí před nimi.)

• Jak podle verše 3 vyváděl pastýř své ovce z ovčince?

• Proč podle veršů 4–5 následovaly ovce pouze svého pastýře?

• Jak Spasitel nazval ty, kteří se do ovčince snažili dostat jinak než dveřmi?

Vysvětlete, že ke skupině lidí, ke kterým Ježíš hovořil, patřili i farizeové. (Viz Jan
9:41.)

• V čem se farizeové podobali zlodějům, lotrům a cizincům v ovčinci?

Vyzvěte studenty, aby si přečetli Jana 10:6 a zjistili, jak farizeové reagovali na
Spasitelovo učení. Požádejte je, aby se podělili o to, co našli.

Vysvětlete, že jak je uvedeno v Janovi 10:7–16, Spasitel dál učil o rozdílech mezi
sebou a farizei. Požádejte některého studenta, aby přečetl verše 7–10, a poté
vysvětlete, že verš 8 v Překladu Josepha Smitha říká: Všichni, kteří přišli přede
mnou, aniž by svědčili o mně, jsou zloději a lotři, ale ovce je neslyšely. (Viz
poznámka pod čarou a u Jana 10:8 v anglickém vydání Bible SPD.) Vyzvěte
studenty, aby text sledovali a vyhledali v těchto verších Ježíšovo učení.

• Jaký další postřeh o zlodějích nám nabízí verš 8 v Překladu Josepha Smitha?

• Co měl podle vás Spasitel na mysli, když řekl: „Já jsem dvéře“ (verš 7 a 9)?

Vysvětlete, že „v Izraeli stávali pastýři u vchodu do ovčince a prohlédli každou ovci,
která vstupovala dovnitř, aby ošetřili případná zranění. Poté, co byly ovce na noc
shromážděny do ovčince, pastýř ulehl k spánku před vchodem, a znemožnil tak
dravým zvířatům a zlodějům ovce napadnout.“ (New Testament Student Manual
[Church Educational System manual, 2014], 231–232.)

• Jak je to, co dělali tito pastýři, podobné tomu, co pro nás dělá Spasitel?

• Jak podle vás dává Spasitel „hojně“ (Jan 10:10) život těm, kteří Ho následují?

Požádejte některého studenta, aby přečetl Jana 10:11–15. Členy třídy vyzvěte, aby
text sledovali a zjistili, co dalšího Spasitel řekl o tom, co dělá dobrý pastýř.
Vysvětlete, že nájemník neboli námezdní dělník je někdo, jehož hlavní pohnutkou
k práci je pouze to, aby dostal zaplaceno.

Požádejte několik studentů, aby přišli k tabuli a pod nadpis Ježíš Kristus je Dobrý
pastýř dopsali vše ostatní, co o Dobrém pastýři našli. (Možné odpovědi: za své ovce
položí život, zná své ovce, Jeho ovce Ho znají.)

• Co je pastýř ochoten udělat, co námezdní dělník ochoten udělat není?
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• Jaké pravdě o Spasiteli se můžeme z těchto veršů naučit? (Studenti mohou
použít různá slova, ale ujistěte se, že v jejich odpovědích zazní tato pravda: Ježíš
Kristus jakožto Dobrý pastýř zná každého z nás a položil za nás život.
Napište tuto pravdu na tabuli pod nadpis Ježíš Kristus je Dobrý pastýř.)

Připomeňte studentům pastýře z Blízkého východu, který tak dobře znal každou
svou ovci.

• Jak dobře vás Spasitel podle vašeho názoru zná?

• Jaký vliv na váš každodenní život může mít porozumění tomu, že vás Spasitel
zná a že byl ochoten za vás položit život?

Vysvětlete, že poté, co Spasitel učil o tom, že za nás položí svůj život, uvedl, že
udělá ještě něco dalšího. Požádejte některého studenta, aby přečetl Jana 10:16.
Členy třídy vyzvěte, aby zjistili, co dalšího Spasitel řekl, že pro své ovce (tzn. pro
svůj lid) udělá.

• Co Spasitel řekl, že pro své ovce udělá?

• Co naznačuje tento verš o místě, kde se Jeho ovce nacházejí?

Vysvětlete, že Spasitel učil Židy v Jeruzalémě, že navštíví Boží děti v dalších zemích,
bude je učit evangeliu a přivede je do svého stáda (své Církve). Vysvětlete, že Kniha
Mormonova objasňuje význam těchto veršů.

Požádejte několik studentů, aby se střídali při čtení 3. Nefiho 15:15–17, 21; 16:1–3.
Mohli byste studentům navrhnout, aby si tento odkaz napsali na okraj stránky
v písmech vedle Jana 10:16.

• Jak nám tyto verše pomáhají lépe porozumět Janovi 10:16? („Jiné ovce“ označují
Nefity a ztracené kmeny, ne pohany.)

Vyzvěte studenty, aby si přečetli Jana 10:17–18 a vyhledali nauku o Spasiteli.
Požádejte je, aby se podělili o to, co našli. (Studenti mohou použít různá slova, ale
v jejich odpovědích by měla zaznít tato nauka: Ježíš Kristus měl jako skutečný
Syn Boží moc položit svůj život a opět ho na sebe vzít. Vybídněte studenty, aby
si v těchto verších označili slova, která této nauce učí.)

• Proč měl Spasitel schopnost jak zemřít, tak poté, co zemřel, opět povstat? (Po
své matce Marii, smrtelné ženě, zdědil Ježíš smrtelnost, včetně schopnosti
zemřít. Po Elohimovi, svém Otci, zdědil nesmrtelnost, moc žít na věky. Díky
tomu zdědil schopnost zemřít a schopnost opět povstat, které byly nezbytné pro
to, aby mohl vykonat Usmíření. [Viz lekce pojednávající o Matoušovi 1–2.])

Shrňte Jana 10:19–24 tím, že vysvětlíte, že poté, co Spasitel učil těmto věcem, se
lidé v názorech na to, kdo je Ježíš, lišili. Oslovili Ježíše v chrámu a vyvíjeli na Něho
nátlak, aby veřejně oznámil svou pravou totožnost, tedy že je Kristus.

Jan 10:25–42
Ježíš oznamuje, že je Syn Boží
Požádejte jiného studenta, aby přišel dopředu. Zavažte mu oči a poté vybídněte
několik dalších studentů, aby jeden po druhém vyslovili určité slovo (například
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„pastýř“). Studenta, který má zavázané oči, vyzvěte, aby naslouchal a zjistil, zda
dokáže po hlase poznat, kdo mluví.

• Proč je možné některé hlasy rozpoznat snáze než jiné?

Daného studenta vybídněte, aby si sundal pásku z očí a vrátil se na své místo.
Některého jiného studenta požádejte, aby přečetl Jana 10:25–30. Členy třídy
vyzvěte, aby text sledovali a zjistili, jak Spasitel odpověděl na naléhání lidí, aby jim
řekl, zda On je Kristus.

• Jak Spasitel popsal své ovce? (Spasitelovy ovce slyší Jeho hlas a následují Ho.)

• Co obdrží podle verše 28 ti, kteří slyší Spasitelův hlas a následují Ho?

• Jaké zásadě se můžeme z těchto veršů naučit? (V odpovědích studentů mohou
zaznít různé zásady, neopomeňte však zdůraznit, že pokud se naučíme
rozeznat hlas Dobrého pastýře a budeme Ho následovat, povede nás
k věčnému životu. Napište tuto zásadu na tabuli pod nadpis Ježíš Kristus je
Dobrý pastýř. Mohli byste studentům navrhnout, aby si tuto zásadu napsali na
okraj stránky písem vedle Jana 10:27–28.)

Připomeňte členům třídy druhého studenta, který měl zavázané oči, a to, jak byl
schopen rozpoznat hlasy svých spolužáků.

• Co můžeme udělat proto, abychom dokázali rozpoznat Spasitelův hlas? (Viz
také NaS 18:34–36.)

• Co jste udělali pro to, abyste se lépe obeznámili se Spasitelovým hlasem?

• Jak můžeme dávat najevo, že následujeme Spasitele?

Dejte studentům trochu času, aby se mohli zamyslet nad tím, co mohou udělat, aby
lépe slyšeli Spasitelův hlas a následovali Ho. Vyzvěte je, aby si do svých studijních
deníků zapsali buď 1) cíl, že budou pozorněji naslouchat Spasitelovu hlasu, a jak
konkrétně to budou dělat, nebo 2) cíl, že budou lépe následovat Jeho hlas, a jak
toho chtějí dosáhnout.

Shrňte Jana 10:31–42 tím, že vysvětlíte, že poté, co Spasitel svědčil, že On a Jeho
Otec jsou jedno, se Ho židovští vůdci snažili ukamenovat za rouhání. Na jejich
obvinění ale odpověděl tím, že citoval Žalm 82:6, kde se píše: „Řeklť jsem já byl:
Bohové jste, a synové Nejvyššího vy všickni.“ Spasitel se pak Židů zeptal, proč Ho
obviňují z rouhání, když říká, že On je Syn Boží, přičemž dané verše z písem praví,
že jsme děti Boží a můžeme se sami stát bohy.

Na závěr vydejte svědectví o pravdách a zásadách, jimž se učí v Janovi 10,
a povzbuďte studenty k tomu, aby je uplatňovali.
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LEKCE PRO DOMÁCÍ STUDIUM

Jan 7–10 (14. blok)
Přípravné materiály pro učitele domácího studia
Shrnutí denních lekcí domácího studia
Následující shrnutí událostí, nauk a zásad, s nimiž se studenti seznámili při studiu Jana 7–10 (14. blok), nemá být
součástí vaší lekce. Lekce, kterou učíte, se soustřeďuje pouze na některé z těchto nauk a zásad. Při zvažování potřeb
svých studentů se řiďte nabádáním Svatého Ducha.

1. den (Jan 7)
Ze slov, která Ježíš pronesl v Jeruzalémě během svátku stánků, se studenti naučili tomu, že jestliže budeme konat vůli
Nebeského Otce, obdržíme svědectví o Jeho nauce. Rozpoznali také tuto zásadu: Jestliže přijdeme k Ježíši Kristu
a budeme v Něj věřit, budeme naplněni Duchem Svatým.

2. den (Jan 8)
Z příběhu o ženě přistižené při cizoložství se studenti naučili tomu, že uvědomování si vlastních nedokonalostí nám
může pomoci vyhýbat se odsuzování druhých a že Spasitel nám projevuje milosrdenství tím, že nám dává příležitosti
činit pokání. Poté se dozvěděli, že Ježíš Kristus je světlo světa a že budeme-li následovat Spasitele, vyhneme se
duchovní temnotě a budeme naplněni Jeho světlem. Také se naučili těmto zásadám: Když se učíme o Ježíši Kristu,
poznáváme Otce. Jestliže zůstaneme v Kristově slovu, pak budeme Jeho učedníky a poznáme pravdu, která nás
osvobodí. Jestliže se dopustíme hříchu a nečiníme pokání, pak se stáváme služebníky hříchu. Ježíš Kristus je Jehova,
Bůh Starého zákona.

3. den (Jan 9)
V Janovi 9 se studenti dočetli o tom, že Ježíš uzdravil muže, který se narodil slepý. Z tohoto příběhu se dozvěděli tyto
pravdy: Bůh může použít naše protivenství k tomu, aby projevil své skutky a moc. Jestliže zůstaneme věrni tomu, co
víme, i navzdory protivenství, naše svědectví bude posíleno. Budeme-li uplatňovat víru v Ježíše Krista, náš duchovní zrak
a naše duchovní pochopení budou jasnější.

4. den (Jan 10)
V této lekci se studenti naučili tomu, že Ježíš Kristus jakožto Dobrý pastýř zná každého z nás a položil za nás život. Ježíš
Kristus měl jako skutečný Syn Boží moc položit svůj život a opět ho na sebe vzít. Studenti také rozpoznali zásadu, že
pokud se naučíme rozeznat hlas Dobrého pastýře a budeme Ho následovat, povede nás k věčnému životu.

Úvod
Když byl Spasitel v Jeruzalémě při příležitosti svátku stánků, několik zákoníků
a farizeů k Němu přivedlo ženu, která se provinila cizoložstvím, a ptali se Ho, zda
má být ukamenována. Ježíš ty, kteří tuto ženu obviňovali, zahanbil a ženě projevil
milosrdenství.
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Náměty pro výuku
Jan 8:1–11
Před Spasitele je přivedena žena přistižená při cizoložství
Vyzvěte studenty, aby si vzpomněli na nějaké situace, kdy se setkali s lidmi, jejichž
vzhled nebo chování nebyly v souladu s Pánovými měřítky.

• Jakým výzvám můžeme čelit, když jsme s lidmi, jejichž vzhled nebo chování
nejsou v souladu s Pánovými měřítky? (V odpovědích studentů může zaznít to,
že můžeme být pokoušeni tyto jednotlivce nespravedlivě soudit nebo s nimi
jednat nelaskavě.)

Na tabuli napište tuto otázku:

Co máme dělat v situacích, kdy jsme s lidmi, jejichž vzhled nebo chování nejsou
v souladu s Pánovými měřítky?

Povzbuďte studenty, aby při studiu Jana 8:1–11 vyhledali pravdy, které jim mohou
pomoci tuto otázku zodpovědět.

Vysvětlete, že Ježíš Kristus zůstal po skončení svátku stánků ještě nějakou dobu
v Jeruzalémě a učil lid v chrámu. (Viz Jan 8:1–2.)

Požádejte některého studenta, aby přečetl Jana 8:3–6. Vyzvěte členy třídy, aby text
sledovali a zjistili, co se stalo, když Ježíš učil lid.

• Co se stalo, když Ježíš učil lid?

• Jakou otázku položili zákoníci a farizeové Spasiteli?

• Co bylo podle verše 6 jejich záměrem? (Snažili se Ježíše před lidmi
zdiskreditovat a najít záminku k tomu, aby Ho obvinili, protože potřebovali
důvod k Jeho zatčení a vydání na smrt. [Viz Jan 7:1, 32.])

Vysvětlete, že pokud by Ježíš řekl, aby onu ženu ukamenovali, schvaloval by tím
trest, který nebyl mezi židovským lidem oblíbený a římské zákony ho zakazovaly.
Pokud by řekl, aby ji nekamenovali, byl by obviněn z porušování Mojžíšova zákona
nebo z toho, že nechová v úctě uznávané praktiky minulosti. (Viz Bruce
R. McConkie, Doctrinal New Testament Commentary, 3 vols. [1965–1973],
1:450–451.)

Požádejte některého studenta, aby přečetl Jana 8:7–8. Vyzvěte členy třídy, aby text
sledovali a zaměřili se na to, jak Spasitel odpověděl.

• Co podle verše 7 Ježíš odpověděl?

• Co si podle vás Spasitel přál, aby si tito muži uvědomili, když řekl: „Kdo jest
z vás bez hříchu, nejprv hoď na ni kamenem“? (Jan 8:7.)

Požádejte některého studenta, aby přečetl Jana 8:9. Vyzvěte členy třídy, aby text
sledovali a zjistili, co se stalo, když se farizeové a zákoníci nad Spasitelovými slovy
zamysleli.
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• Co podle vás znamenají slova „v svědomích svých obviněni byvše“?

• Co tito muži uznali tím, že se rozhodli odejít?

• Jaké pravdě o tom, jak se máme varovat odsuzování druhých, se z tohoto
příběhu můžeme naučit? (Studenti mohou použít různá slova, ale ujistěte se, že
v jejich odpovědích zazní tato zásada: Uvědomování si vlastních
nedokonalostí nám může pomoci vyhýbat se odsuzování druhých. Napište
tuto zásadu pod otázku na tabuli.)

• Jak nám podle vás to, když si budeme uvědomovat vlastní nedokonalosti,
pomáhá vyvarovat se odsuzování druhých?

Připomeňte studentům, že tato žena se provinila cizoložstvím, což je nesmírně
závažný hřích. (Viz Alma 39:3–5.)

• Jak se asi podle vás tato žena cítila, když byl její hřích odhalen před Ježíšem
a velkým zástupem lidí?

Požádejte některého studenta, aby přečetl Jana 8:10–11. Vyzvěte členy třídy, aby
text sledovali a zaměřili se na to, jak oné ženě Spasitel odpověděl.

• Jak Spasitel této ženě projevil lásku a milosrdenství?

• Jaké pokyny jí udělil?

Abyste studentům pomohli porozumět tomu, že Spasitel její hřích neschvaloval,
požádejte některého z nich, aby přečetl tato slova presidenta Spencera W. Kimballa:

„Ježíš jí přikázal: ‚Jdiž a nehřeš více.‘ Říkal této hříšné ženě, aby šla svou cestou,
aby zanechala svého zlovolného života, aby již více nehřešila, aby změnila svůj
život. Říkal jí: jdi, ženo, a začni činit pokání; a poukázal na to, jaký počáteční krok
má učinit – zanechat svých přestupků.“ (The Miracle of Forgiveness [1969], 165.)

• Jaké pravdě o Spasiteli se můžeme naučit z Jana 8:10–11? (Studenti mohou
použít různá slova, ale v jejich odpovědích by měla zaznít tato pravda: Spasitel
nám projevuje milosrdenství tím, že nám dává příležitosti činit pokání.
Tuto pravdu napište pod otázku na tabuli.)

• Jak nám může porozumění této pravdě pomoci tehdy, když hřešíme?

• Jak nám mohou tyto dvě pravdy, které jsme rozpoznali v této lekci, pomoci
reagovat v situacích, kdy jsme s lidmi, jejichž vzhled nebo chování nejsou
v souladu s Pánovými přikázáními a měřítky?

Podělte se o následující slova, která byla v Překladu Josepha Smitha přidána
k Janovi 8:11: A žena oslavovala Boha od oné hodiny a věřila ve jméno jeho. (Viz
poznámka pod čarou c u Jana 8:11 v anglickém vydání Bible SPD.)

• Jaký účinek mělo na onu ženu podle Jana 8:11 v Překladu Josepha Smitha
Spasitelovo milosrdenství?

Vyzvěte studenty, aby si do studijního deníku nebo zápisníku napsali, jaké pocity
chovají ke Spasiteli pro Jeho ochotu projevovat nám milosrdenství a dávat nám
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příležitosti činit pokání. Mohli byste jim dát příležitost, aby se o to, co si napsali,
podělili. Také zvažte možnost podělit se o své svědectví o zásadách, které se v této
lekci probíraly.

Příští blok (Jan 11–15)
Povzbuďte studenty, aby při studiu Jana 11–15 vyhledali odpovědi na tyto otázky:
Jaké by to bylo, kdybyste viděli, jak je někdo vzkříšen z mrtvých? Proč je v písmech
zaznamenáno, že Ježíš „zaplakal“ (Jan 11:35)? Jaký skutek, který obvykle
vykonávají služebníci, vykonal Ježíš pro své učedníky? Co měli učedníci podle slibu
Spasitele po Jeho odchodu obdržet, aby jim to přinášelo útěchu?
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LEKCE 71

Jan 11
Úvod
Maria a Marta vzkázaly Ježíšovi, že jejich bratr Lazar je
nemocný. Ježíš odložil svou cestu a dorazil čtyři dny poté, co
Lazar zemřel. S láskou a soucitem vzkřísil Lazara z mrtvých.
Tento dramatický projev božské moci zdůraznil, že Ježíš je

vyvoleným Mesiášem a má moc nad smrtí. Poté, co se přední
kněží a farizeové dozvěděli o tomto zázraku, zosnovali plán,
že Ježíše a Lazara zabijí.

Náměty pro výuku
Jan 11:1–46
Ježíš křísí Lazara z mrtvých
Dejte každému studentovi kousek papíru. Vyzvěte je, aby na něj napsali, jakou
zkouškou prošli oni sami nebo někdo, koho znají. Zatímco budou psát, řekněte jim,
že o tom, co napíší, budete hovořit i s ostatními členy třídy, aniž byste sdělovali,
o koho se jedná, a proto by neměli uvádět svá jména. Posbírejte papíry a přečtěte
některé ze zmiňovaných zkoušek. (Abyste v případě, že máte ve třídě jen několik
studentů, zamezili tomu, že spolužáci dokáží rozpoznat, koho se uvedené zkoušky
týkají, požádejte je, aby popsali několik zkoušek, kterých byli svědky u někoho
jiného.)

• Jaký vliv na víru v Ježíše Krista může mít u určitých lidí to, že procházejí
zkouškami?

Vyzvěte studenty, aby při studiu Jana 11 vyhledali pravdy, které nám mohou
pomoci prohloubit naši víru v Ježíše Krista, když procházíme zkouškami.

Požádejte některého studenta, aby přečetl Jana 11:1–3. Členy třídy vyzvěte, aby text
sledovali a vyhledali určitou zkoušku, kterou prošli někteří z Ježíšových přátel.

Čtení dlouhých pasáží z písem ve třídě
Když žádáte studenty, aby přečetli dlouhou pasáž z písem, zvažte možnost požádat jednoho
z nich, aby přečetl jeden verš a poté vybídl jiného studenta, aby přečetl verš následující. Takto
můžete pokračovat po zbytek výuky. Dbejte na to, abyste neuvedli do rozpaků studenty, kteří
nečtou dobře nebo jsou velmi stydliví. Studenti, kteří neradi čtou nahlas, k tomu nemají
být nuceni.

• Jakou zkouškou podle verše 1 Lazar prošel? V jakém smyslu to mohlo být
zkouškou i pro Marii a Martu?

• Co Maria a Marta udělaly, protože byl Lazar nemocný? Co o nich tato reakce
vypovídá?

Poukažte na to, že Ježíš byl v perejské Betabaře (viz Jan 1:28; 10:40), což je zhruba
jeden den cesty od Betany. Proto by trvalo nejméně jeden den, než by někdo tuto
zprávu Ježíšovi přinesl, a druhý, než by se Ježíš dostal do Betany.
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Požádejte některého studenta, aby přečetl Jana 11:4–7. Členy třídy vyzvěte, aby text
sledovali a zjistili, jak Ježíš zareagoval, když se doslechl o Lazarově nemoci.

• Co Ježíšovi učedníci vzhledem k tomu, že věděli, že má Martu, Marii i Lazara
velmi rád, asi očekávali, že udělá, jakmile se dozvěděl o Lazarově onemocnění?
(Že se Ježíš okamžitě vydá do Betany a Lazara uzdraví nebo že možná promluví
a uzdraví ho na dálku, což již jednou udělal pro syna královského služebníka
[viz Jan 4:46–53].)

• Co namísto toho Ježíš udělal?

• Co podle verše 4 Ježíš řekl, že se prostřednictvím Lazarovy nemoci uskuteční?

Připomeňte studentům, že Betany byla vzdálena něco málo přes tři kilometry od
Jeruzaléma v zemi Judské. (Viz Jan 11:18.) Shrňte Jana 11:8–10 tím, že vysvětlíte, že
někteří Ježíšovi učedníci Mu radili, aby se do Judeje nevracel, protože Mu židovští
vedoucí v této oblasti usilují o život. (Viz Jan 10:31–39 a Překlad Josepha Smitha,
Jan 11:16: Pak pravil Tomáš, zvaný Didymus, svým spoluučedníkům: Pojďme i my,
abychom zemřeli s ním; měli totiž obavy, že by se Židé mohli Ježíše zmocnit
a poslat Ho na smrt, protože zatím neporozuměli moci Boží. [Viz poznámka pod
čarou a u Jana 11:16 v anglickém vydání Bible SPD.]) Ježíš ve své odpovědi
naznačil, že v čase, který Mu v životě zbývá, se bude neochvějně věnovat konání
svého díla.

Požádejte některého studenta, aby přečetl Jana 11:11–15. Členy třídy vyzvěte, aby
text sledovali a zaměřili se na to, co Ježíš řekl o Lazarově stavu.

• Co se učedníci mylně domnívali, že Ježíš řekl o Lazarově stavu?

• Proč byl Ježíš podle verše15 rád, že tam nebyl, aby Lazara uzdravil z jeho
nemoci? (Vyzvěte studenty, aby zvážili možnost označit si v písmech slova
„abyste věřili“.)

Poukažte na to, že Spasitel uvedl, že to, co v Betany udělá, pomůže Jeho
učedníkům, aby prohloubili svou víru v Něho.

Shrňte Jana 11:16 tím, že vysvětlíte, že apoštol Tomáš vyzval své spoluučedníky, aby
se k němu připojili a následovali Ježíše do Judeje, i kdyby to mělo znamenat, že
s Ním zemřou.

Vyzvěte studenty, aby si přečetli Jana 11:17 a zjistili, jak dlouho již byl Lazar mrtvý,
když Ježíš přišel do Betany. Požádejte je, aby se podělili o to, co našli.

Požádejte některého studenta, aby přečetl následující slova staršího Bruce
R. McConkieho z Kvora Dvanácti apoštolů. Ostatní členy třídy vyzvěte, aby se
zaměřili na to, proč bylo tak důležité, že Lazar je mrtev již čtyři dny.

„Rozklad byl v pokročilém stádiu; již dávno předtím byl s naprostou jistotou
prohlášen za mrtvého. … Pro Židy měla doba čtyř dnů zvláštní význam;
existovalo obecně rozšířené přesvědčení, že než nastane čtvrtý den, duch
z blízkosti mrtvého těla s konečnou platností a nenávratně odejde.“ (Doctrinal
New Testament Commentary, 3 vols. [1965–1973], 1:533.)
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• Jaký význam mělo pro Židy to, že člověk je mrtvý čtyři dny?

• Kdybyste byli Marta nebo Maria, co byste si mohli myslet nebo pociťovat, když
Ježíš dorazil až poté, co byl Lazar čtyři dny po smrti?

Požádejte několik studentů, aby se střídali při čtení Jana 11:18–27. Členy třídy
vyzvěte, aby zjistili, co Marta Ježíšovi o této zkoušce řekla.

Místo toho, abyste studenty požádali o přečtení daných veršů z písem, byste
jim mohli pustit video „Lazarus Is Raised from the Dead“ [„Lazar je

vzkříšen z mrtvých“] ze série The Life of Jesus Christ Bible Videos [Biblická videa
o životě Ježíše Krista], kde je tento rozhovor mezi Spasitelem a Martou zachycen
[časový kód 2:02–3:35]. Toto video je k dispozici na stránkách LDS.org.

• Z kterých slov ve verších 21–27 vyplývá, že se Marta během této zkoušky
rozhodla uplatnit víru v Ježíše Krista? (Pokud jste studentům pustili video,
mohli byste jim dát minutu na to, aby si dané verše prošli.)

• Co z toho, co Marta řekla, na vás dělá největší dojem? Proč?

• Čemu se můžeme z Martina příkladu naučit o tom, co můžeme dělat, když
procházíme zkouškami? (V odpovědích studentů by mohla zaznít zásada
podobná této: Můžeme se rozhodnout, že během svých zkoušek budeme
projevovat víru v Ježíše Krista.)

Obraťte pozornost studentů na Jana 11:25–26. Vysvětlete, že slova „neumřeť na
věky“ (Jan 11:26) se týkají druhé neboli duchovní smrti, neboli vyloučení
z přítomnosti Boha a z Jeho království.

• Jakým pravdám se učíme z toho, co Spasitel Martě řekl? (V odpovědích
studentů by mohly zaznít pravdy, jako jsou tyto: Ježíš Kristus je Vzkříšení
i Život. Pokud budeme věřit v Ježíše Krista, budeme moci získat věčný
život.)

Požádejte několik studentů, aby se střídali při čtení Jana 11:28–36. Členy třídy
vyzvěte, aby zjistili, co Maria řekla Ježíšovi, a jak na to On zareagoval. Možná bude
potřeba vysvětlit, že „zastonat“ v těchto verších znamená zarmoutit se nebo být
sklíčený.

Místo toho, abyste studenty požádali o přečtení daných veršů z písem, byste
jim mohli pustit video „Lazarus Is Raised from the Dead“ [„Lazar je

vzkříšen z mrtvých“] [časový kód 3:36–4:50], v němž jsou tyto verše ztvárněny.

• Jak Mariina slova ve verši 32 odrážejí její víru ve Spasitele?

• Jak Ježíš zareagoval, když viděl, jak Maria a ti, kteří byli s ní, pláčí?

• Proč podle vás Ježíš zaplakal?

Vyzvěte studenty, aby si přečetli Jana 11:37 a zjistili, co si někteří lidé říkali, že Ježíš
mohl pro Lazara udělat. Požádejte je, aby se podělili o to, co zjistili.

Požádejte několik studentů, aby se střídali při čtení Jana 11:38–46. Členy třídy
vyzvěte, aby zjistili, co Spasitel udělal pak.
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Místo toho, abyste studenty požádali o přečtení daných veršů z písem, byste
jim mohli pustit video „Lazarus Is Raised from the Dead“ [„Lazar je

vzkříšen z mrtvých“] [časový kód 4:51–7:51], v němž jsou tyto verše ztvárněny.

• Co Ježíš připomněl Martě ve verši 40 poté, co váhala odstranit kámen, který
zakrýval Lazarův hrob?

• Jak se tento slib naplnil? (Možná budete muset vysvětlit, že Lazar nebyl
vzkříšen z mrtvých a nebyl nesmrtelný; jeho duchovní tělo bylo přeneseno zpět
do jeho fyzického těla, ale jeho fyzické tělo bylo stále smrtelné.)

Požádejte některého studenta, aby přečetl následující slova staršího Bruce
R. McConkieho. Členy třídy vyzvěte, aby se zaměřili na to, jakého důležitého účelu
dosáhl Spasitel tím, že vzkřísil Lazara z mrtvých.

„Připravoval si půdu pro to, aby mohl s maximální názorností doložit jednu ze
svých nejúžasnějších nauk – a to, že On je vzkříšení i život, že nesmrtelnost
a věčný život přicházejí skrze Něho a že ti, kteří uvěří Jeho slovům a budou jich
poslušni, nikdy duchovně nezemřou.“ (Doctrinal New Testament Commentary,
3 vols. [1965–1973], 1:531.)

• V jakém smyslu byl tento zázrak předzvěstí Spasitelova Vzkříšení?

• Jak tímto zázrakem projevil svou moc dát člověku nesmrtelnost a věčný život?

• Jak můžeme být požehnáni porozuměním tomu, že Spasitel má moc dát
člověku nesmrtelnost a život věčný?

Připomeňte členům třídy, že Marta a Maria již na počátku projevily víru v Ježíše
Krista tím, že pro Něho poslaly, když byl Lazar nemocný, a věřily Mu a důvěřovaly
v Něho dokonce i poté, co Lazar zemřel. Napište na tabuli tuto nedokončenou
větu: Pokud se rozhodneme, že během svých zkoušek budeme projevovat víru v Ježíše
Krista, …

• Jak byste na základě toho, co jsme se dozvěděli z Jana 11, tuto větu dokončili?
(Poté, co studenti odpovědí, dokončete větu na tabuli tak, aby zněla takto:
Pokud se rozhodneme, že během svých zkoušek budeme projevovat víru
v Ježíše Krista, naše víra v Něho se upevní a prohloubí.)

Připomeňte studentům, že někteří lidé přemýšleli o tom, zda Ježíš Lazarově smrti
mohl zabránit, (viz verš 37) On ale vyčkával, aby nedorazil do Betany dříve než čtyři
dny poté, co Lazar zemřel (viz verš 17).

• Jak mohlo to, že Ježíš opět přivedl Lazara k životu poté, co byl čtyři dny mrtev,
upevnit a prohloubit víru Ježíšových učedníků a Marty a Marie ve Spasitele?
(Tím, že Ježíš vzkřísil Lazara z mrtvých poté, co byl čtyři dny mrtev, prokázal, že
má moc nad smrtí, a to tak, že to Židé nemohli popřít ani nesprávně vyložit.)

• Kdy jste byli svědky toho, že se vaše víra v Ježíše Krista utvrdila či prohloubila
v důsledku toho, že jste se rozhodli ji uplatnit během určité zkoušky?
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Vyzvěte studenty, aby si do studijního deníku nebo zápisníku zapsali, co budou
dělat, aby jim to během zkoušek, kterými procházejí, nebo kterým budou možná
čelit v budoucnu, pomáhalo rozhodnout se uplatňovat víru v Ježíše Krista.

Jan 11:47–57
Přední kněží a farizeové se radí, jak zabít Ježíše
Požádejte některého studenta, aby přečetl Jana 11:47–48. Členy třídy vyzvěte, aby
text sledovali a zjistili, jak přední kněží a farizeové zareagovali na zprávy o tom, že
Ježíš vzkřísil Lazara z mrtvých. Požádejte je, aby se podělili o to, co zjistili.

Shrňte Jana 11:49–57 tím, že vysvětlíte, že Kaifáš, nejvyšší kněz, prosazoval, že Ježíš
by měl být zabit, čímž by se předešlo tomu, aby Římané zničili jejich národ. Také
nevědomky prorokoval to, jaké následky bude mít smrt Ježíše Krista pro Boží děti.
Židovští vedoucí se rozhodli dát Ježíše popravit a přikázali, že ti, kteří vědí, kde se
v té době nachází, jim to mají oznámit, aby Ho mohli dát zatknout.

Na závěr vydejte svědectví o pravdách, které se v této lekci probíraly.

LEKCE 71

420



LEKCE 72

Jan 12
Úvod
Maria z Betany, sestra Marty a Lazara, pomazala Ježíšovi
nohy jako symbol Jeho nadcházejícího pohřbu. Následujícího
dne vjel Ježíš triumfálně do Jeruzaléma a předpověděl svoji

smrt. Bez ohledu na zázraky, které Ježíš vykonal, v Něj někteří
lidé nevěřili. Učil o důsledcích toho, když v Něj lidé věří,
a když v Něj nevěří.

Náměty pro výuku
Jan 12:1–19
Maria pomazává Ježíšovi nohy a On vjíždí triumfálně do Jeruzaléma
Vyzvěte několik studentů, aby na tabuli nakreslili jeden ze Spasitelových zázraků
zaznamenaných v Novém zákoně. Poté, co jednotliví studenti dokončí své kresby,
vyzvěte členy třídy, aby se snažili uhodnout, o který zázrak se jedná. Požádejte
toho, kdo dotyčný zázrak nakreslil, aby vysvětlil, proč si vybral právě ten.

Vyzvěte studenty, aby přemítali o tom, jak by možná ovlivnilo jejich víru ve
Spasitele, kdyby byli svědky jednoho z těchto zázraků. Vybídněte je, aby se při
studiu Jana 12 zaměřili na různé způsoby, jimiž mohou lidé reagovat na Spasitelovy
zázraky, a aby se také zaměřili na pravdy, které nám mohou pomoci těmto reakcím
porozumět.

Shrňte Jana 12:1–9 tím, že vysvětlíte, že šest dní před přesnicemi večeřel Ježíš
s přáteli v Betany. Maria, sestra Marty a Lazara, pomazala Ježíšovi nohy drahou
mastí. Mnozí se doslechli, že Ježíš je v Betany, a tak přišli Jeho i Lazara, kterého
Ježíš dříve vzkřísil z mrtvých, navštívit.

Požádejte některého studenta, aby přečetl Jana 12:10–11. Vyzvěte členy třídy, aby
text sledovali a zjistili, co chtěli přední kněží Lazarovi udělat. Mohli byste poukázat
na to, že vzkříšení Lazara bylo nepopiratelným důkazem toho, že Ježíš Kristus má
moc nad smrtí.

• Co chtěli přední kněží Lazarovi udělat? Proč?

• Jak nám tyto verše pomáhají porozumět zlovolnosti těchto předních kněží
a farizeů? (Mohli byste studentům připomenout, že tito židovští vůdci také
chtěli zabít Spasitele. [Viz Jan 11:47–48, 53.])

Shrňte Jana 12:12–16 tím, že vysvětlíte, že Ježíš vjel triumfálně do Jeruzaléma den
poté, co Mu Maria pomazala nohy. (Podrobnosti z počátku tohoto triumfálního
vjezdu byly probírány v Matoušovi 21:1–11.)

Požádejte některého studenta, aby přečetl Jana 12:17–19. Členy třídy vyzvěte, aby
text sledovali a zaměřili se na lidi, kteří se doslechli o Ježíšově vzkříšení Lazara
z mrtvých, a na to, co během Ježíšova triumfálního vjezdu do Jeruzaléma dělali.

• Co tito lidé během Spasitelova triumfálního vjezdu do Jeruzaléma dělali?

• Jak podle verše 19 farizeové na vzniklou situaci reagovali?
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Jan 12:20–36
Ježíš předpovídá svoji smrt
Shrňte Jana 12:20–22 tím, že vysvětlíte, že „někteří Řekové“ (verš 20) – možná ti,
kteří konvertovali k judaismu – přišli do Jeruzaléma slavit přesnice a přáli si setkat
se s Ježíšem. Když se Ježíš o jejich žádosti dozvěděl, učil o svém blížícím se utrpení,
smrti a Vzkříšení. Vyzvěte studenty, aby si přečetli Jana 12:27–33 a zjistili, čemu
Ježíš Kristus ohledně svého Usmíření učil. Mohli byste je vyzvat, aby si to, co
najdou, označili.

• Co byl podle verše 27 Ježíš ochoten udělat, i když byla jeho duše
„zkormoucena“? (Ježíš byl odhodlán pokračovat v naplňování svého záměru,
i když pociťoval tíhu blížícího se utrpení.)

• O co se podle verše 28 Ježíš modlil? Jak Nebeský Otec odpověděl? (Vysvětlete,
že slova „ještě oslavím“ odrážejí plnou důvěru Nebeského Otce v to, že Jeho
Syn Usmíření uskuteční.)

• Jak se Ježíšova slova zaznamenaná ve verši 32 vztahují na Jeho Usmíření?

Vysvětlete, že lidé, poté, co si vyslechli Ježíšovo učení, řekli, že se v písmech dočetli
o tom, že Mesiáš nikdy nezemře, a zeptali se, kdo je ten „Syn člověka“, který bude
„povýšen“. (Jan 12:34.)

Požádejte některého studenta, aby přečetl Jana 12:35–36. Členy třídy vyzvěte, aby
text sledovali a zaměřili se na to, jak Ježíš na tuto otázku odpověděl.

• Jak Ježíš na otázku těchto lidí odpověděl? (Spasitel sám o sobě mluvil jako
o „světle“.)

Jan 12:37–50
Ježíš učí o důsledcích toho, když v Něj lidé věří a když v Něj nevěří
Obraťte pozornost studentů na kresby na tabuli ztvárňující některé Ježíšovy
zázraky. Požádejte některého studenta, aby přečetl Jana 12:11, a jiného, aby přečetl
Jana 12:37. Členy třídy vyzvěte, aby text sledovali a zjistili, jak lidé reagovali na
zázraky, které Ježíš vykonal.

• Jak lidé reagovali na Ježíšovy zázraky?

• Jaké pravdě o vztahu mezi zázraky a vírou v Ježíše Krista se můžeme z těchto
rozdílných reakcí naučit? (Studenti mohou použít různá slova, ale ujistěte se, že
jim je jasné, že zázraky samy o sobě nezpůsobí, že uvěříme v Ježíše Krista.)

• Jak mohou zázraky ovlivnit naši víru v Ježíše Krista, i když samy o sobě
nezpůsobí, že v Něj uvěříme?

• Proč podle vás někteří lidé uvěří v Ježíše Krista poté, co jsou svědky Jeho
zázraků nebo se o nich dozvědí, zatímco druzí neuvěří?

Shrňte Jana 12:38–41 tím, že vysvětlíte, že skutečnost, že se někteří lidé rozhodli
neuvěřit v Ježíše, byla naplněním proroctví pronesených prorokem Izaiášem. (Viz
Izaiáš 6:9–10; 53:1–3.) Někteří lidé se navzdory Spasitelovým mocným skutkům
rozhodli zaslepit své oči a v srdci se proti Němu zatvrdit.
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Požádejte některého studenta, aby přečetl Jana 12:42–43. Členy třídy vyzvěte, aby
text sledovali a zjistili, proč někteří židovští vůdci, kteří uvěřili v Ježíše, Ho
„nevyznávali“ (verš 42) neboli svoji víru veřejně nepřiznali.

• Proč někteří přední vládci veřejně nevyznali svou víru v Ježíše?

• Co znamená mít rád „slávu lidskou více než slávu Boží“? (Verš 43.)

• Jaké zásadě se můžeme z těchto veršů naučit? (Pomozte studentům rozpoznat
zásadu podobnou této: Snaha potěšit druhé více než Boha nám může bránit
ve veřejném vyznání víry v Ježíše Krista a v Jeho evangelium.)

Abyste studentům pomohli porozumět této zásadě, zeptejte se:

• Jaké příklady této zásady můžeme vidět v dnešní době?

• Jak můžeme vhodným způsobem projevovat víru v Ježíše Krista a v Jeho
evangelium?

• Jaké pozitivní důsledky mohou vyplynout z toho, že projevujeme víru v Ježíše
Krista a v Jeho evangelium?

Abyste studenty připravili na rozpoznání zásady obsažené v Janovi 12:44–46,
vyzvěte je, aby se zamysleli nad situací, kdy kvůli skutečné tmě nic neviděli
(například když byli v tmavé místnosti nebo v noci venku). Požádejte několik
z nich, aby svou zkušenost popsali, včetně svých pocitů a toho, zda se ocitli
v nějakém potenciálním nebezpečí a zda by jim pomohlo, kdyby měli u sebe
nějaké světlo.

Pokud je to vhodné, zhasněte v místnosti světla, ale zajistěte, aby nebyla úplná tma.
Poukažte na to, že fyzická temnota nám může pomoci porozumět tomu, jaká může
být temnota duchovní.

• V čem je situace, kdy se nacházíme ve skutečné temnotě, podobná situaci, kdy
se nacházíme v temnotě duchovní?

• Jaká nebezpečí mohou vyplývat z toho, když žijeme v duchovní temnotě?

Požádejte některého studenta, aby přečetl Jana 12:44–46. Členy třídy vyzvěte, aby
text sledovali a zaměřili se na to, jak mohou být ti, kteří věří v Ježíše Krista,
požehnáni.

• Jak mohou být podle Jana 12:46 ti, kteří věří v Ježíše Krista, požehnáni? (Pokud
jste dříve zhasli, tak poté, co studenti odpovědí, rozsviťte. Pomocí slov studentů
napište na tabuli tuto zásadu: Věříme-li v Ježíše Krista, nemusíme žít
v duchovní temnotě.)

• V jakém smyslu je Ježíš Kristus světlem? Jak může víra v Něho odstranit ze
života člověka duchovní temnotu? (Viz také NaS 50:23–25; 93:36–39.)

Abyste studentům pomohli porozumět tomu, jak Ježíš Kristus rozptyluje
duchovní temnotu tím, že nám v životě poskytuje světlo (neboli vedení

a porozumění), rozdělte je do skupinek po dvou nebo po třech. Každé skupince
dejte výtisk tohoto materiálu na rozdání:
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Ježíš Kristus rozptyluje duchovní temnotu tím, že
nám dává světlo
U každého tématu diskutujte o těchto otázkách:

• Čemu možná lidé nacházející se v duchovní temnotě ohledně tohoto tématu věří?

• Jak nám v souvislosti s tímto tématem poskytuje Ježíš Kristus a Jeho evangelium světlo?

Témata:
• Účel našeho fyzického těla

• Zábava a média

• Získání pokoje a štěstí

• Manželství a rodina

• Život po smrti

Společně se všemi studenty ve třídě diskutujte pomocí doprovodných otázek
o jednom z témat uvedených v materiálu na rozdání. Poté je vyzvěte, aby věnovali
několik minut tomu, že budou pomocí otázek diskutovat i o zbývajících tématech.
(Některá témata můžete změnit a použít ta, která jsou vašim studentům bližší.)

Diskuse a úkoly ve skupinkách
Činnosti ve skupinkách mohou často umožnit většímu počtu studentů zapojit se do lekce
a mohou vytvořit bezpečné prostředí, v němž se studenti mohou navzájem dělit o své pocity,
myšlenky a svědectví. Studenti se mohou lépe připravit na plnění některých skupinových činností,
když jim úkol, který mají ve skupince plnit, nejprve vysvětlíte na nějakém příkladu.

Po uplynutí přiměřené doby požádejte jednoho studenta z každé skupiny, aby
vybral z materiálu na rozdání jedno téma a podělil se o to, o čem na toto téma ve
skupince diskutovali. Poté se členů třídy zeptejte:

• Jak nám zásada, kterou jsme rozpoznali ve verši 46, může pomoci porozumět
tomu, proč můžeme určitá témata a určité věci chápat jinak než druzí?

• V jakých situacích vám pomohlo světlo, které poskytuje Ježíš Kristus a Jeho
evangelium?

Požádejte některého studenta, aby přečetl následující slova staršího Gerrita
W. Gonga ze Sedmdesáti, jež jsou jeho svědectvím o požehnáních, která přicházejí,
když se rozhodneme věřit v Ježíše Krista a následovat Ho:

„Víra je rozhodnutí. [Viz Mosiáš 4:9.] …

Když se rozhodneme věřit, chápeme a vnímáme určité věci z jiné perspektivy.
Když je takto vnímáme a žijeme podle toho, pociťujeme štěstí a radost, které
může přinést jedině evangelium.“ („Choose Goodness and Joy“, New Era, Aug.
2011, 44.)
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Shrňte Jana 12:47–50 tím, že vysvětlíte, že Ježíš učil, že ti, kteří nevěří v Jeho slova
a kteří Ho zavrhují, budou souzeni podle slov, která promluvil, což jsou slova, jež
mu dal Nebeský Otec.

Vydejte svědectví o požehnáních, která jste zažili v důsledku svého rozhodnutí věřit
v Ježíše Krista a Jeho evangelium. Vyzvěte studenty, aby si do studijního deníku
nebo zápisníku napsali, jak budou uplatňovat jednu ze zásad, kterým se naučili.
Povzbuďte je, aby se rozhodli věřit v Ježíše Krista.
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LEKCE 73

Jan 13
Úvod
Ježíš poté, co o přesnicích povečeřel, umyl svým apoštolům
nohy a označil Jidáše za svého zrádce. Navzdory nepokojům
posledního týdne svého působení ve smrtelnosti soustředil

Ježíš své učení na poslušnost, službu a lásku – vlastnosti,
které definovaly Jeho život a měly by definovat i život Jeho
učedníků v každé době.

Náměty pro výuku

Důvěřujte v moc slova
Mohli byste být pokoušeni domnívat se, že studenti nebudou studovat písma rádi nebo že
nedokážete učit z písem den za dnem a udržet si jejich zájem. Pamatujte ale na to, že písma
obsahují „slova života“ (NaS 84:85) a že slovo má „mocnější účinek na mysl … nežli meč nebo
cokoli jiného“. (Alma 31:5.)

Jan 13:1–17
Ježíš umývá apoštolům nohy
Před začátkem hodiny překreslete na tabuli toto schéma:

Přečtěte následující otázky a vyzvěte studenty, aby se zamysleli nad tím, jak by na
ně odpověděli (vysvětlete, že nemusí odpovídat nahlas):

• Kam byste na této stupnici zařadili sebe?

• Chtěli byste být šťastnější, než v současnosti jste?

• Napadá vás někdo, komu byste chtěli pomoci stát se šťastnějším?

Vyzvěte studenty, aby při studiu Jana 13 vyhledali zásadu, která jim pomůže
poznat, co mohou dělat pro to, aby byli šťastnější.

Abyste studentům pomohli porozumět kontextu Jana 13, připomeňte jim, že Ježíš
slavil svátek přesnic se svými apoštoly. Shrňte Jana 13:1–3 tím, že vysvětlíte, že
když Ježíš před svým Ukřižováním naposledy večeřel se svými apoštoly, věděl, že
bude brzy zabit a vrátí se k Nebeskému Otci.

Požádejte některého studenta, aby přečetl Jana 13:4–5, a členy třídy vyzvěte, aby
zjistili, co Ježíš udělal poté, co se svými apoštoly dojedl večeři o přesnicích.
Vysvětlete, že slova „složil roucho“ ve verši 4 znamenají, že si Ježíš odložil svrchní
oděv, podobně jako když si někdo v dnešní době odloží kabát nebo sako.

• Jakou službu Spasitel pro své apoštoly vykonal?
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Vysvětlete, že „v novozákonní době nosili lidé otevřené sandály, chodili převážně
po prašných cestách posetých zvířecími nečistotami a měli nepravidelný přístup
k vodě, ve které by se mohli umýt. Měli proto velmi špinavé nohy a umýt někomu
nohy mohl být nepříjemný úkol. … Tento zvyk vyjadřující pohostinnost vykonávali
většinou ti nejpodřadnější služebníci.“ (New Testament Student Manual [Church
Educational System manual, 2014], 242.) Během této poslední večeře „Kristus tiše
vstal, opásal se, jako by to udělal otrok či služebník, a poklekl, aby umyl apoštolům
nohy.“ (Jeffrey R. Holland, „He Loved Them unto the End“, Ensign, Nov. 1989, 25.)

Ukažte obrázek „Ježíš umývá
apoštolům nohy“. (Kniha obrázků
z evangelia [2009], č. 55; viz také
LDS.org.)

• Jak byste možná reagovali, kdybyste
byli s Ježíšem a Jeho apoštoly ve
chvíli, kdy jim umýval nohy, a kdyby
Ježíš začal umývat ty vaše?

• Co tento skutek umývání nohou
apoštolů vypovídá o Ježíšově
charakteru?

Požádejte některého studenta, aby přečetl Překlad Josepha Smitha, Jan 13:8
(v Průvodci k písmům). Členy třídy vyzvěte, aby text sledovali a zaměřili se na to, co
Petr řekl, když mu Spasitel začal umývat nohy.

• Co podle Překladu Josepha Smitha, Jan 13:8 Petr řekl, když mu Spasitel začal
umývat nohy?

Požádejte některého studenta, aby přečetl Překlad Josepha Smitha, Jan 13:9–10
(v Průvodci k písmům). Členy třídy vyzvěte, aby text sledovali a zjistili, jaká byla
Petrova reakce na to, co mu Pán řekl.

• Co se dozvídáme o Petrovi z jeho reakce zaznamenané ve verši 9 na to, co mu
Pán řekl? (Petr si Pána vážil a chtěl Ho zcela následovat.)

Vysvětlete, že tím, že Spasitel umyl apoštolům nohy, vykonal nejen nádherný čin
služby, ale také naplnil zákon Mojžíšův a zavedl posvátný obřad. (Viz Bruce
R. McConkie, Doctrinal New Testament Commentary, 3 vols. [1965–1973], 1:708–709.)
Tento obřad byl v naší dispenzaci znovuzřízen prostřednictvím Proroka Josepha
Smitha. (Viz NaS 88:74–75, 137–141.)

Požádejte některého studenta, aby přečetl Jana 13:11, a členy třídy vyzvěte, aby
zjistili, proč Ježíš řekl apoštolům, že „ne všickni“ jsou čistí.

• Koho měl Spasitel na mysli, když řekl, že „ne všickni“ apoštolové jsou čistí?
(Jidáše Iškariotského, který Ho měl brzy zradit.)

Požádejte několik studentů, aby se střídali při čtení Jana 13:12–17. Členy třídy
vyzvěte, aby text sledovali a zaměřili se na to, čemu Spasitel učil své apoštoly poté,
co jim umyl nohy.
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• Jaký příklad podle veršů 13–16 Spasitel apoštolům dal, aby se jím podle Jeho
výzvy řídili? (Ačkoli byl Spasitel „Mistrem a Pánem“ [verš 13] a největším ze
všech, sloužil druhým.)

• Jaké požehnání získáme na základě Spasitelova slibu, který dal svým apoštolům
a který je zaznamenaný ve verši 17, když budeme následovat Jeho příklad tím,
že budeme sloužit druhým? (Studenti mají odpovědět vlastními slovy a v jejich
odpovědích by měla zaznít zásada podobná této: Když budeme následovat
Spasitelův příklad tím, že budeme sloužit druhým, budeme šťastnější.)

• Proč podle vás budeme šťastnější, když budeme sloužit druhým tak, jako to
dělal Spasitel?

Vyzvěte studenty, aby si vybavili situaci, kdy byli šťastnější díky tomu, že
následovali Spasitelův příklad služby druhým. Požádejte několik z nich, aby se o své
zážitky podělili s ostatními členy třídy. Mohli byste se podělit i o vlastní zkušenost.

Abyste studentům pomohli osvojit si jeden ze způsobů, kterými mohou tuto zásadu
uplatňovat v osobním životě, požádejte některého z nich, aby přečetl tato slova
staršího M. Russella Ballarda z Kvora Dvanácti apoštolů:

„Každý den ve své ranní modlitbě požádejte Nebeského Otce o vedení, abyste
rozpoznali příležitost posloužit ten den jednomu z Jeho drahocenných dětí. Poté
mějte v průběhu celého dne srdce naplněné vírou a láskou a hledejte někoho,
komu byste mohli pomoci. Budete-li to dělat, vaše duchovní vnímavost vzroste
a vy odhalíte příležitosti ke službě, o kterých jste ani netušili, že existují.“
(„Buďte horlivě zaměstnáni“, Liahona, listopad 2012, 31.)

• Jak můžeme podle staršího Ballarda nacházet příležitosti ke službě druhým?

Povzbuďte studenty, aby následovali Spasitelův příklad tím, že budou sloužit
druhým. Zvažte možnost vyzvat je, aby byli během několika příštích setkání na
lekcích připraveni podat zprávu o svých zkušenostech se službou druhým.

Jan 13:18–30
Ježíš označuje svého zrádce
Shrňte Jana 13:18–30 tím, že vysvětlíte, že Ježíš poté, co učil své apoštoly, že
budou-li sloužit druhým, budou šťastní, řekl, že Ho jeden z nich zradí. Když se Ho
Jan zeptal, kdo Ho zradí, Ježíš naznačil, že Ho zradí jeden z Jeho apoštolů (Jidáš).

Jan 13:31–38
Ježíš učí své apoštoly, aby se měli navzájem rádi
Zeptejte se studentů, zda je někdy někdo obvinil z toho, že nejsou křesťané neboli
praví následovníci Ježíše Krista kvůli tomu, že jsou členy Církve Ježíše Krista
Svatých posledních dnů. Pokud se někdo z nich přihlásí, zeptejte se jich, jak na toto
obvinění, že nejsou křesťané, zareagovali. Jestliže nikdo z nich takový zážitek
nemá, zeptejte se:

• Jak byste reagovali na to, kdyby vám někdo řekl, že nejste křesťan/ka?

LEKCE 73

428



Požádejte některého studenta, aby přečetl Jana 13:34–35. Členy třídy vyzvěte, aby
text sledovali a zaměřili se na to, co podle Spasitelových slov pomůže druhým
poznat, že apoštolové jsou učedníci Ježíše Krista.

• Jaké přikázání dal podle verše 34 Ježíš svým apoštolům?

• Co podle verše 35 druzí poznají, když se budou mít apoštolové navzájem rádi
tak, jako je měl rád Ježíš?

• Jakou zásadu můžeme ve Spasitelově učení určeného Jeho apoštolům najít?
(Studenti mají odpovědět vlastními slovy a v jejich odpovědích by měla zaznít
zásada podobná této: Když se budeme mít navzájem rádi tak, jako nás má
rád Ježíš Kristus, druzí poznají, že jsme Jeho učedníci.)

• Jak nám Ježíš Kristus na základě toho, co jste se o Něm tento rok dozvěděli,
ukazuje, že má lidi rád?

Abyste studentům pomohli pocítit pravdivost a důležitost zásady, již právě
rozpoznali, požádejte některého z nich, aby přečetl následující příběh, který
vyprávěl starší Paul E. Koelliker ze Sedmdesáti:

„Dva mladí misionáři zaklepali na dveře s nadějí, že najdou někoho, kdo přijme
jejich poselství. Dveře se otevřely, a poněkud statný muž je nepříliš laskavě
pozdravil: ‚Myslím, že jsem vám už řekl, abyste u mě neklepali. Už jsem vás
varoval, že jestli se ještě někdy vrátíte, nebude to příjemný zážitek. Nechte mě na
pokoji.‘ A rychle dveře zavřel.

Když misionáři odcházeli, ten starší a zkušenější z nich vzal toho mladšího kolem
ramen, aby ho utěšil a povzbudil. Aniž by to věděli, onen muž je pozoroval z okna, aby se ujistil,
že jeho slovům rozuměli. Byl si jist tím, že uvidí, jak se smějí a dělají si legraci z jeho úsečné
reakce na jejich snahu ho navštívit. Když ale viděl tento projev laskavosti mezi dvěma misionáři,
jeho srdce se rázem obměkčilo. Opět otevřel dveře a zavolal na misionáře, aby se vrátili a podělili
se s ním o své poselství.

… Tato zásada – mít se navzájem rádi a rozvíjet schopnost soustředit se na Krista v tom, jak
myslíme, mluvíme a jednáme – je nezbytná, máme-li se stát učedníky Krista a učiteli Jeho
evangelia.“ („On nás skutečně miluje“, Liahona, květen 2012, 17.)

• Jak misionáři v tomto příběhu následovali Pánovu radu, že se mají mít
navzájem rádi?

Vyzvěte studenty, aby zazpívali „Já miloval vás“ (Náboženské písně, č. 195),
a vybídněte je, aby si vzpomněli na někoho, koho lze díky lásce, kterou projevuje
druhým, snadno rozpoznat jako učedníka Ježíše Krista. Poté, co zazpíváte tuto
náboženskou píseň, vyzvěte studenty, aby vám sdělili jména těch, na které si
vzpomněli, a aby vysvětlili, jak konkrétně tito lidé projevují svou lásku k druhým.
Zvažte možnost také povědět třídě o někom, na koho jste si vzpomněli vy.

Povzbuďte studenty, aby si do studijního deníku nebo zápisníku napsali, co budou
dělat pro to, aby měli druhé více rádi tak, jako je má rád Spasitel.

Shrňte Jana 13:36–38 tím, že vysvětlíte, že poté, co Petr prohlásil, že položí za Ježíše
Krista svůj život, Ježíš mu řekl, že než kohout zakokrhá, třikrát Ho zapře.
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Procvičení mistrovství v písmu
Veďte studenty při honbě za verši tím, že použijete vodítka, která jim pomohou
nacvičit si schopnost rychle vyhledávat konkrétní pasáže v písmech. Jako vodítka
můžete použít klíčová slova, popis kontextu, nauky a zásady a náměty na uplatnění
z kartiček pro mistrovství v písmu. Můžete si vymyslet také vlastní vodítka.
Činnosti, jako je například honba za verši, při nichž studenti závodí v hledání veršů,
jim mohou pomoci aktivně se zapojovat do seznamování s verši z mistrovství
v písmu. Když používáte činnosti typu honby za verši, snažte se přitom, aby se
nikdo necítil nepříjemně a abyste neuráželi Ducha. Dbejte na to, aby studenti
nezacházeli s písmy neuctivě nebo aby nebyli příliš soutěživí. Také studenty nechte
závodit raději tak, aby překonávali určitou metu, než aby soutěžili mezi sebou.
Studenti mohou například závodit s učitelem nebo mohou závodit v tom, zda určité
procento třídy dokáže najít zadaný verš či pasáž ve stanoveném časovém limitu.
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LEKCE 74

Jan 14
Úvod
Po večeři při přesnicích učil Ježíš své apoštoly, jak se mohou
vrátit k Nebeskému Otci a jak mohou projevit svoji lásku
k Němu. Poté jim slíbil, že jim pošle jiného Utěšitele.

Náměty pro výuku
Jan 14:1–14
Spasitel učí své učedníky, jak se mohou vrátit k Nebeskému Otci
Je-li to možné, ukažte studentům mapu vašeho města a vyzvěte je, aby označili
místo, kde se právě teď nacházejí. Na mapě označte jiné místo, které studenti znají.
Vyzvěte je, aby si na kus papíru napsali, jak se dostanou z místa, kde se právě
nacházejí, do místa, které jste označili. Požádejte jednoho nebo dva z nich, aby vám
řekli, co si napsali.

Napište na tabuli Celestiální království. Vyzvěte studenty, aby přemítali o tom, jaké
pokyny by dali někomu, kdo chce vědět, jak se dostat do celestiálního království.

Vybídněte je, aby při studiu Jana 14 vyhledali pravdu, která jim pomůže poznat, jak
se vrátit k Nebeskému Otci a vstoupit do celestiálního království.

Abyste studentům pomohli porozumět kontextu Jana 14, připomeňte jim, že
Spasitel slavil se svými apoštoly svátek přesnic v horní místnosti v Jeruzalémě. Po
večeři při přesnicích řekl Ježíš učedníkům, že je brzy opustí. (Viz Jan 13:33.)

Požádejte několik studentů, aby se střídali při čtení Jana 14:1–5. Členy třídy vyzvěte,
aby text sledovali a zaměřili se na to, čemu Ježíš učil své apoštoly, aby jim
dodal útěchu.

• Čemu Ježíš učil své apoštoly, aby jim dodal útěchu?

• Co podle vás znamenají slova „v domě Otce mého příbytkové mnozí jsou“ ve
verši 2?

Požádejte některého studenta, aby přečetl následující slova Proroka
Josepha Smitha:

„[Slova] ‚v domě mého Otce příbytkové mnozí jsou‘ … [mají] znít takto:
‚v království Otce mého království mnohá jsou‘, abyste mohli být dědici Boží
a spoludědici se mnou. … Existují příbytky pro ty, kteří jsou poslušni celestiálního
zákona, a existují jiné příbytky pro ty, kteří tento zákon nedodržují, pro každého
podle jeho stavu.“ (Viz Učení presidentů Církve: Joseph Smith [2008], 217.)

Mohli byste studentům navrhnout, aby si v písmech v Janovi 14:2 napsali nad slova
domě a příbytkové slovo království.
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• Která slova uvedená v Janovi 14:1–4 mohla apoštolům přinést útěchu?

• Jak podle verše 5 zareagoval Tomáš na Spasitelovo učení ohledně toho, že Jeho
apoštolové znají cestu do království Nebeského Otce?

Požádejte některého studenta, aby přečetl Jana 14:6, a členy třídy vyzvěte, aby
zjistili, jak Ježíš Tomášovi na jeho otázku odpověděl.

Jan 14:6 je verš z mistrovství v písmu. Studium veršů z mistrovství v písmu pomůže
studentům prohloubit jejich chápání základních nauk a připravit se na to, aby jim

dokázali učit druhé. Mohli byste studentům navrhnout, aby si verše z mistrovství v písmu nějak
výrazně označili, aby je mohli snadno najít. Podívejte se na námět pro výuku, který je uveden na
konci lekce, abyste studentům pomohli si tyto verše osvojit.

• Jak Ježíš Tomášovi na jeho otázku odpověděl?

Na tabuli nakreslete cestu. Na jeden konec cesty napište my a na druhý království
Nebeského Otce. Pod obrázek napište slovo cesta a zdůrazněte, že toto slovo se týká
cesty, která vede z jednoho místa do druhého.

• V jakém smyslu je Spasitel Cestou? (Studenti mohou odpovědět, že Spasitel
nám ukazuje, jak máme žít, abychom se stali takovými, jako je Bůh, a jak se stát
způsobilými přebývat v přítomnosti Nebeského Otce.)

Na tabuli pod slovo „cesta“ napište pravda a život.

• V jakém smyslu je Ježíš Kristus Pravdou? (Je zdrojem veškeré pravdy a dokonale
podle ní žil.)

• V jakém smyslu je Ježíš Kristus Životem? (Umožňuje nám překonat fyzickou
smrt, být vzkříšeni a získat nesmrtelné fyzické tělo a překonat duchovní smrt,
abychom mohli obdržet věčný život. On je „to světlo, které je ve všech věcech,
které dává život všem věcem“. [NaS 88:13.])

Pod obrázek cesty připište před slovo „cesta“ Ježíš Kristus je.

• Jak byste na základě toho, o čem jsme diskutovali, shrnuli význam
Spasitelových slov „žádný nepřichází k Otci než skrze mne“? (Jan 14:6.)
(Studenti mohou použít různá slova, ale v jejich odpovědích by měla zaznít
pravda podobná této: Do království Nebeského Otce můžeme vstoupit
pouze skrze Usmíření Ježíše Krista a díky tomu, že budeme následovat
Jeho cestu.)

• Co se stane, budeme-li se snažit následovat cestu, která není cestou
Spasitelovou?

Požádejte některého studenta, aby přečetl následující slova staršího Lawrence
E. Corbridge ze Sedmdesáti. Členy třídy vyzvěte, aby se zaměřili na to, co se stane,
budeme-li se snažit následovat cestu, která není cestou Spasitelovou.
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Jen jedna cesta vede ke štěstí a naplnění smyslu života. On je tou Cestou. Každá
další cesta, každá jiná cesta, ať už je jakákoli, je pošetilá. …

Buď můžeme následovat Pána a být obdařeni Jeho mocí a mít pokoj, světlo, sílu,
poznání, důvěru, lásku a radost, anebo můžeme jít nějakou jinou cestou,
jakoukoli jinou cestou, každou další cestou a kráčet sami – bez Jeho podpory, bez
Jeho moci, bez vedení, v temnotě, ve zmatku, pochybách, žalu a beznaději. A já

se ptám, která cesta je snazší? …

Jen jedna cesta vede ke štěstí a naplnění smyslu života. Ježíš Kristus je ta Cesta.“ („Cesta“,
Liahona, listopad 2008, 34, 36.)

• Co se podle staršího Corbridge stane, když nebudeme následovat
Spasitelovu cestu?

• Co se stane, když Spasitelovu cestu následovat budeme?

Vyzvěte studenty, aby přemítali o zkušenostech a zážitcích, kdy byli požehnáni za
to, že následovali Spasitelovu cestu. Požádejte několik z nich, aby se o své
zkušenosti a zážitky podělili.

Shrňte Jana 14:7–14 tím, že vysvětlíte, že Spasitel učil své apoštoly, že jedním
z účelů, kvůli nimž přišel na zem, je zjevit skrze svá slova a skutky pravou podstatu
Nebeského Otce. Také jim slíbil, že budou mít moc činit velké skutky.

Jan 14:15–31
Ježíš učí apoštoly, jak mohou projevovat svou lásku k Němu
Požádejte studenty, aby přemýšleli o někom, koho mají rádi.

• Jak mu dáváte najevo, že ho máte rádi?

Požádejte některého studenta, aby přečetl Jana 14:15, a členy třídy vyzvěte, aby
věnovali pozornost tomu, co měli podle Ježíšových slov učedníci dělat, aby
projevovali svoji lásku k Němu.

Jan 14:15 je verš z mistrovství v písmu. Studium veršů z mistrovství v písmu
pomůže studentům prohloubit jejich chápání základních nauk a připravit se na to, aby

jim dokázali učit druhé. Mohli byste jim navrhnout, aby si verše z mistrovství v písmu nějak
výrazně označili, aby je mohli snadno najít. Podívejte se na námět pro výuku, který je uveden na
konci lekce, abyste tak pomohli studentům si tyto verše osvojit.

• Co můžeme na základě toho, čemu Ježíš učil své apoštoly, dělat, abychom
projevovali svoji lásku k Němu? (V odpovědích studentů by měla zaznít tato
pravda: Lásku k Ježíši Kristu projevujeme tím, že dodržujeme Jeho
přikázání.)

Přineste si s sebou několik proužků papíru, na nichž budou napsaná některá
z přikázání (například dodržování Slova moudrosti, placení desátku a svěcení dne
sabatu.) Požádejte několik studentů, aby přišli dopředu. Řekněte jim, aby si každý
z nich vzal jeden proužek papíru, přečetl příslušné přikázání a vysvětlil, jak
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můžeme dodržováním tohoto přikázání projevovat lásku k Ježíši Kristu. Poté je
vyzvěte, aby se vrátili na svá místa.

Vybídněte studenty, aby se zamysleli nad tím, jak se jim daří projevovat lásku ke
Spasiteli dodržováním Jeho přikázání. Povzbuďte je, aby si dali za cíl, že budou
projevovat lásku ke Spasiteli tím, že budou lépe dodržovat jedno nebo více
přikázání, která pro ně mohou být obtížná.

Požádejte některého studenta, aby přečetl Jana 14:16–17, 26. Členy třídy vyzvěte,
aby text sledovali a zaměřili se na to, co Pán slíbil svým apoštolům.

• Co Pán apoštolům slíbil?

Vysvětlete, že slova „jiného Utěšitele“ ve verši 16 se týkají Ducha Svatého. Spasitel
nazval Ducha Svatého jiným Utěšitelem, protože v průběhu své služby ve
smrtelnosti byl pro své apoštoly utěšitelem On.

• Co pro nás podle Jana 14:16–17, 26 může Duch Svatý učinit? (Studenti mohou
použít různá slova, ale v jejich odpovědích by měla zaznít tato pravda: Duch
Svatý nás může utěšit, všemu nás naučit a všechno nám připomenout.)

Vyzvěte studenty, aby si ve studijním deníku nebo zápisníku odpověděli na
tyto otázky:

• Kdy jste pociťovali, že vás Duch Svatý utěšuje? Kdy jste pociťovali, že vás
něčemu učí? Kdy vám pomohl si na něco vzpomenout?

Poté, co jim poskytnete dostatek času, požádejte několik dobrovolníků, aby se
podělili o to, co napsali.

Požádejte několik studentů, aby se střídali při čtení Jana 14:18–23.

• Jak budeme podle verše 21 a 23 požehnáni, budeme-li dodržovat přikázání?
(Studenti mohou použít různá slova, ale v jejich odpovědích by měla zaznít
zásada podobná této: Budeme-li dodržovat přikázání, Nebeský Otec a Ježíš
Kristus budou s námi.)

• Co podle vás znamená, že Nebeský Otec a Ježíš Kristus budou s námi? (Toto se
týká osobního zjevení Nebeského Otce a Ježíše Krista. [Viz NaS 130:3.])

Vysvětlete, že Prorok Joseph Smith učil, že Duch Svatý je označován jako První
Utěšitel a Ježíš Kristus jako Druhý Utěšitel. Abychom Ho mohli přijmout jako
Druhého Utěšitele, musíme v Něho nejprve rozvinout víru, činit pokání, dát se
pokřtít, přijmout Ducha Svatého, usilovat o to, abychom byli spravedliví, a sloužit
Bohu. Budeme-li tak činit, „čas od času [nás] bude navštěvovat osobnost Ježíše
Krista nebo se [nám] bude zjevovat … a zjevení nebes [nám] budou otevřena a Pán
[nás] bude učit tváří v tvář“. (History of the Church, 3:380–381.) Toto zaslíbení bude
naplněno podle Pánovy vůle a v Jeho vlastním čase. (Viz NaS 88:68.)

Vyzvěte studenty, aby si přečetli Jana 14:27 a zjistili, jaké poselství předal Spasitel
svým apoštolům.

• Jak se Spasitelovo poselství ve verši 27 vztahuje na zásadu, kterou jsme
rozpoznali v této lekci?

• Jaký je rozdíl mezi pokojem, který nabízí Spasitel, a pokojem, který nabízí svět?
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Shrňte Jana 14:28–30 a Překlad Josepha Smitha, Jan 14:30 (v Průvodci k písmům)
vysvětlením, že Ježíš řekl svým apoštolům, že by se měli radovat, protože je brzy
opustí a vrátí se k Nebeskému Otci. Také jim řekl, že Satan nad Ním nemá žádnou
moc, protože překonal svět. Ježíš řekl apoštolům, že Satan na ně může mít stále
vliv, protože ještě nedokončili svoje dílo na zemi.

Vyzvěte studenty, aby si přečetli Jana 14:31 a zaměřili se na to, co si Spasitel přál,
aby svět poznal.

• Co si Spasitel přál, aby svět poznal?

• Jak Spasitel projevil lásku k Nebeskému Otci?

Na závěr vyzvěte studenty, aby vydali svědectví o tom, jak jim zásady probírané
v této lekci mohou pomoci v jejich snaze vrátit se do Boží přítomnosti v celestiálním
království.

Mistrovství v písmu – Jan 14:6
Abyste studentům pomohli naučit se Jana 14:6 nazpaměť, zvažte možnost použít
jeden z nápadů uvedených v dodatku této příručky.

Mistrovství v písmu – Jan 14:15
Abyste studentům pomohli naučit se Jana 14:15 nazpaměť, vyzvěte je, aby si slova
tohoto verše opsali na lístek papíru. Vybídněte je, aby si verš opakovali tak dlouho,
dokud ho nebudou znát nazpaměť. Poté je vyzvěte, aby si tento lístek papíru
umístili někam, kde jim bude připomínat, aby projevovali lásku k Pánu
dodržováním Jeho přikázání.
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LEKCE 75

Jan 15
Úvod
Spasitel učil během posledního večera svého působení ve
smrtelnosti, po Poslední večeři, své apoštoly tomu, že je
vinným kmenem a že Jeho učedníci jsou ratolestmi. Přikázal

jim, aby se měli navzájem rádi a varoval je před
pronásledováním, které budou zakoušet kvůli tomu, že se
s Ním znali.

Náměty pro výuku
Jan 15:1–11
Ježíš vysvětluje, že je pravým vinným kmenem
Před začátkem hodiny napište na tabuli slova úspěšný, nešťastný, radostný, mrtvý,
hodnotný, neproduktivní, plodný, produktivní, hojný a neúspěšný.

Vyzvěte studenty, aby si představili, že se ode dneška za 60 let budou ohlížet za
svým životem.

• Kterými z těchto slov byste rádi popsali svůj život? Proč?

Na tabuli nakreslete obrázek vinné révy.
Mohli byste studentům navrhnout, aby
si tento obrázek překreslili do
studijního deníku nebo zápisníku.
Vysvětlete, že Ježíš použil přirovnání
o vinné révě, aby pomohl svým
učedníkům porozumět tomu, jak
mohou mít plodný, produktivní
a hojný život.

Požádejte některého studenta, aby
přečetl Jana 15:1–5. Vyzvěte členy třídy, aby text sledovali a zjistili, co představují
jednotlivé prvky tohoto přirovnání.

• Co představuje vinný kmen? (Nadepište obrázek vinného kmenu na tabuli
slovy Ježíš Kristus.)

• Co představují ratolesti? (Nadepište větve slovy Učedníci Ježíše Krista.)

• Pokud je Ježíš Kristus vinný kmen a my jsme ratolesti (neboli větve), co
představuje ovoce? (Ovoce může představovat spravedlivé skutky a činy, které
učedníci Ježíše Krista mají konat. Nadepište ovoce slovy Spravedlivé skutky.)

Poukažte na slovo vinař ve verši 1.

• Kdo je to vinař? (Ten, kdo se stará o vinici.)

• V jakém smyslu se podle veršů 1–2 Nebeský Otec podobá vinaři? (Vysvětlete, že
Bůh Otec zasadil pravý vinný kmen [Ježíše Krista], od něhož budou všichni
ostatní přijímat výživu.)

436



Ukažte členům třídy menší větev nebo proutek, který jste uřízli z nějakého stromu,
a vysvětlete, jak se těšíte, až si budete moci z této větve utrhnout nějaké ovoce
a sníst ho. Zeptejte se jich, kdy podle nich budete moci jíst ovoce z oné větve.

• Proč nebude tato větev plodit žádné ovoce? (Kvůli tomu, že byla odříznuta od
stromu, nemůže získat výživu potřebnou k tomu, aby mohla plodit ovoce.)

Požádejte některého studenta, aby přečetl Jana 15:4–5. Vyzvěte členy třídy, aby text
sledovali a zaměřili se na to, co je podle Spasitelových slov nutné, aby na větvi
mohlo růst ovoce.

• Co je podle Spasitelových slov nutné, aby na větvi mohlo růst ovoce? (Větev
musí zůstat „při kmenu“.)

• V jakém smyslu se tato větev podobá někomu, kdo se vzdálil od Spasitele nebo
byl od Něho odříznut?

Vyzvěte studenty, aby si označili všechny tvary slova zůstat ve verších 4–5.
Vysvětlete, že slovo zůstat v těchto verších znamená zůstat pevně a trvale oddáni
Ježíši Kristu a Jeho Církvi. (Viz Jeffrey R. Holland, „Zůstaňtež ve mně“, Liahona,
květen 2004, 32.)

• Jaký je podle verše 5 důsledek toho, když zůstáváme ve Spasiteli neboli jsme
s Ním pevně spojeni? (Učedníci Ježíše Krista budou přinášet hojnost ovoce.)

Na tabuli napište tuto neúplnou větu: Budeme-li dodržovat přikázání, zůstaneme ve
Spasitelově lásce a …

Abyste členům třídy pomohli porozumět jednomu z možných způsobů, jak nám
Ježíš Kristus pomáhá dodržovat přikázání a zůstávat v Jeho lásce, požádejte
některého z nich, aby přečetl tato slova:

„Prostřednictvím milosti Páně … může člověk, vírou v Usmíření uskutečněné Ježíšem Kristem
a pokáním ze svých hříchů, obdržet sílu a pomoc ke konání dobrých skutků, které by jinak, pokud
by byl odkázán jen na vlastní síly, nebyl schopen nikdy vykonat. Tato milost představuje
uschopňující moc, která mužům a ženám umožňuje chopit se věčného života a oslavení poté, co
vynaložili své nejlepší úsilí.“ (Bible Dictionary, „Grace“.)

• Jak nás Ježíš Kristus posiluje, abychom dodržovali přikázání?

Shrňte Jana 15:6–8 tím, že vysvětlíte, že podle Spasitelova učení jsou ti, kteří v Něm
nezůstávají, jako odříznutá ratolest. Odříznutá větev usychá a odumírá, ale ti, kteří
zůstávají v Ježíši Kristu, konají spravedlivé skutky, které oslavují Boha.

• Co můžeme dělat pro to, abychom zůstávali ve Spasiteli neboli abychom s Ním
byli pevně spojeni?

Požádejte některého studenta, aby přečetl Jana 15:9–11. Vyzvěte členy třídy, aby text
sledovali a zaměřili se na to, čemu Ježíš učil své apoštoly ohledně toho, co mají
dělat a jaká požehnání obdrží.

• Čemu Ježíš učil své učedníky ohledně toho, co mají dělat?
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• Jak nám dodržování přikázání umožňuje zůstávat ve Spasitelově lásce?
(Vysvětlete, že zatímco Otec a Syn nás milují dokonalou a věčnou láskou,
dodržování přikázání nám umožňuje obdržet plnost požehnání, která si nám
přejí láskyplně dát. [Viz 1. Nefi 17:35; NaS 95:12; 130:20–21].)

• Proč podle verše 11 učil Ježíš své apoštoly tomu, aby v Něm zůstávali a konali
spravedlivé skutky?

Zeptejte se studentů, jak by na základě toho, o čem četli ve verši 11, doplnili
neúplnou větu na tabuli. (Pomocí slov studentů dokončete větu na tabuli tak, aby
vyjádřila tuto zásadu: Budeme-li dodržovat přikázání, zůstaneme ve
Spasitelově lásce a obdržíme plnost radosti.)

• Proč nám podle vás to, že zůstáváme ve Spasiteli, umožňuje obdržet plnost
radosti?

Vyzvěte studenty, aby si vzpomněli na někoho, koho znají a kdo díky tomu, že
zůstává ve Spasiteli, pociťuje radost. Požádejte několik z nich, aby řekli, na koho si
vzpomněli, a aby vysvětlili, proč je dotyčný člověk dobrým příkladem této zásady.
Také byste mohli zvážit možnost požádat několik studentů, aby se podělili o to, jak
jim skutečnost, že zůstávají ve Spasiteli, přináší radost.

Vybídněte je, aby se zamysleli nad tím, jak mohou zůstat pevně spojeni se
Spasitelem a obdržet tak více radosti.

Jan 15:12–17
Ježíš přikazuje svým učedníkům, aby se měli navzájem rádi
Na tabuli napište následující slova presidenta Russella M. Nelsona z Kvora
Dvanácti apoštolů. (Tento citát se nachází v článku „Poslání a služba Ježíše Krista“,
Liahona, duben 2013, 38.)

„Nejlepší důkaz našeho uctívání Ježíše spočívá nepochybně v tom, že Ho
napodobujeme.“ (President Russell M. Nelson.)

Ve větě na tabuli podtrhněte slova uctívání a napodobujeme. Vyzvěte studenty, aby
vysvětlili, co podtržená slova znamenají.

• Proč je podle vás napodobování Ježíše tím nejlepším způsobem, jak ukázat, že
Ho máme rádi a že si Ho vážíme?

Požádejte některého studenta, aby přečetl Jana 15:12. Členy třídy vyzvěte, aby text
sledovali a věnovali pozornost tomu, v čem nás Spasitel žádá, abychom Ho
napodobovali.

• Co nám Ježíš přikazuje, abychom dělali? (Studenti mohou použít různá slova,
ale v jejich odpovědích by měla zaznít tato pravda: Spasitel nám přikazuje,
abychom se měli navzájem rádi tak, jako On má rád nás. Vybídněte je, aby
zvážili možnost si tuto pravdu ve verši 12 označit.)

• Co podle vás znamená mít někoho rád tak, jako vás má rád Ježíš Kristus?
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Vyzvěte studenty, aby si přečetli Jana 15:13–17 a zjistili, jak nás má Spasitel rád. Po
uplynutí přiměřené doby je rozdělte do dvojic a vyzvěte je, aby ve dvojicích
diskutovali o tom, co zjistili. Poté jim položte tyto otázky:

• Co podle verše 13 Spasitel označil za největší projev lásky?

• Jak tuto lásku projevil?

Abyste studentům pomohli lépe porozumět tomu, co znamená položit svůj život,
požádejte některého z nich, aby přečetl tato slova staršího Claudia R. M. Costy ze
Sedmdesáti:

„[Ježíš Kristus nám] poskytl … nejvyšší příklad lásky, když prohlásil: ‚Většího
milování nad to žádný nemá, než aby duši svou položil za přátely své.‘ [Jan
15:13.] Později usmířil všechny naše hříchy a nakonec za nás všechny položil
svůj život.

Život za ty, které milujeme, nemusíme položit tak, že pro ně fyzicky zemřeme, ale
spíše tak, že pro ně budeme žít – že jim věnujeme svůj čas, že budeme vždy

přítomni v jejich životě, že jim budeme sloužit, že budeme zdvořilí, laskaví a že budeme členům
své rodiny i všem lidem projevovat pravou lásku, jak tomu učil Spasitel.“ („Neodkládejte na
zítřek to, co můžete udělat dnes“, Liahona, listopad 2007, 74.)

• Jak například můžeme podle staršího Costy položit svůj život za druhé?

• Kdy za vás někdo některým z těchto způsobů položil svůj život?

Vyzvěte studenty, aby se zamysleli nad Spasitelovým přikázáním mít rád druhé tak,
jako On má rád nás. Dejte jim několik minut na to, aby si do studijního deníku
nebo zápisníku napsali něco o člověku, o kterém si myslí, že by si Spasitel přál, aby
mu projevili lásku, a aby si naplánovali, jak to provedou.

Pomozte studentům uplatňovat nauky a zásady
Studenti budou s větší pravděpodobností uplatňovat zásady a nauky nalezené v písmech tehdy,
když skrze Ducha pocítí jejich pravdivost a důležitost a když pocítí naléhavost začlenit je do
osobního života. Jedním z účinných způsobů, jak studentům pomoci pociťovat pravdivost
a důležitost nauk a zásad, je povzbuzovat je, aby přemýšleli o tom, jak mohou objevené nauky
a zásady uplatňovat neboli podle nich žít, a aby si svoje nápady zapisovali.

Jan 15:18–27
Ježíš varuje své učedníky před pronásledováním, které budou zakoušet kvůli tomu,
že o Něm vydávají svědectví
Vysvětlete, že Spasitel poté, co učil své učedníky, aby v Něm zůstávali a projevovali
si vzájemnou lásku, je také učil tomu, co se jim stane kvůli zvláštnímu svědectví,
které o Něm mají, a kvůli zodpovědnosti se o toto svědectví dělit s druhými.

Požádejte některého studenta, aby přečetl Jana 15:18–20, a členy třídy vyzvěte, aby
zjistili, čemu Ježíš učil ohledně toho, jak bude svět jednat s Jeho učedníky.
(Vysvětlete, že v těchto verších se slovo „svět“ týká lidí, kteří jsou hříšní a stavějí se
proti Bohu.)
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• Čemu Ježíš učil ohledně toho, jak bude svět jednat s Jeho učedníky?

Mohli byste poukázat na to, že protože „svět nenávidí“ Spasitelovy učedníky,
studenti s největší pravděpodobností narazí na protimormonsky laděné
a nenávistné příspěvky v rozličných médiích a na různých internetových stránkách.
Někteří studenti budou čelit tomu, že se je druzí budou snažit vyloučit ze svého
společenství, budou se jim posmívat nebo je budou zastrašovat prostřednictvím
výhrůžek i kyberšikany.

Pokud se jich to týká, mohli byste zvážit možnost sdělit jim, jak a kde mohou najít
odpovědi na nenávistná obvinění vznesená proti Církvi. Kromě toho, že mohou
vyhledat pomoc dospělých, kterým důvěřují, mohou najít různé materiály on-line
na stránkách mormonnewsroom.org, lds.org/topics, a seektruth.lds.org.

Shrňte Jana 15:21–25 vysvětlením, že Ježíš Kristus potvrdil, že ti, kteří Ho nenávidí,
nenávidí také Otce, a že se ze svých rozhodnutí budou zodpovídat.

Vysvětlete, že Ježíš Kristus světu poskytl možnost, jak ohledně Něho může
přijmout svědectví – bez ohledu na to, že lidé Jeho následovníky nenávidí
a pronásledují. Vyzvěte studenty, aby si přečetli Jana 15:26–27 a zjistili, jací
svědkové budou světu vydávat svědectví o Ježíši Kristu.

• Kdo bude podle Spasitelových slov svědčit o Jeho božskosti? (Duch Svatý
a Spasitelovi učedníci.)

Vyzvěte studenty, aby se zamysleli nad zásadami a pravdami probíranými v této
lekci. Povzbuďte je, aby se znovu zamysleli nad tím, co na základě inspirace pocítili,
že mají udělat, a aby následovali nabádání, která možná obdrželi od Ducha
Svatého.
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LEKCE PRO DOMÁCÍ STUDIUM

Jan 11–15 (15. blok)
Přípravné materiály pro učitele domácího studia
Shrnutí denních lekcí domácího studia
Následující shrnutí událostí, nauk a zásad, s nimiž se studenti seznámili při studiu Jana 11–15 (15. blok), nemá být
součástí vaší lekce. Lekce, kterou učíte, se soustřeďuje pouze na některé z těchto nauk a zásad. Při zvažování potřeb
svých studentů se řiďte nabádáním Svatého Ducha.

1. den (Jan 11)
Když studenti četli o tom, jak Ježíš vzkřísil Lazara z mrtvých, naučili se těmto zásadám: Můžeme se rozhodnout, že
během svých zkoušek budeme projevovat víru v Ježíše Krista. Ježíš Kristus je vzkříšení i život. Pokud budeme věřit
v Ježíše Krista, budeme moci získat věčný život. Pokud se rozhodneme, že během svých zkoušek budeme projevovat
víru v Ježíše Krista, naše víra v Něho se upevní a prohloubí.

2. den (Jan 12)
Studenti se v této lekci učili o tom, jak Maria, sestra Marty a Lazara, pomazala Ježíšovi nohy, a o Spasitelově
triumfálním vjezdu do Jeruzaléma. Dozvěděli se také, čemu Spasitel v Jeruzalémě učil. Ze Spasitelových slov se studenti
dozvěděli tyto pravdy: Zázraky samy o sobě nezpůsobí, že uvěříme v Ježíše Krista. Snaha potěšit druhé více než Boha
nám může bránit ve veřejném vyznání víry v Ježíše Krista a v Jeho evangelium. Věříme-li v Ježíše Krista, nemusíme žít
v duchovní temnotě.

3. den (Jan 13)
Když studenti četli příběh o tom, jak Spasitel umyl apoštolům nohy, dozvěděli se tyto pravdy: Když budeme následovat
Spasitelův příklad tím, že budeme sloužit druhým, budeme šťastnější. Když se budeme mít navzájem rádi tak, jako nás
má rád Ježíš Kristus, druzí poznají, že jsme Jeho učedníci.

4. den (Jan 14–15)
Studenti v této lekci studovali zásady, které Spasitel předal svým apoštolům před započetím své smírné oběti. Dozvěděli
se, že do království Nebeského Otce můžeme vstoupit pouze skrze Usmíření Ježíše Krista a díky tomu, že budeme
následovat Jeho cestu. Naučili se také tomu, že lásku k Ježíši Kristu projevujeme tím, že dodržujeme Jeho přikázání,
a tomu, že Duch Svatý nás může utěšit, všemu nás naučit a všechno nám připomenout. Když se studenti učili o kmeni
a ratolestech, dozvěděli se, že budeme-li dodržovat přikázání, zůstaneme ve Spasitelově lásce a obdržíme plnost
radosti.

Úvod
Tato lekce může studentům pomoci porozumět tomu, co musí dělat, aby se mohli
vrátit k Nebeskému Otci. Zatímco si studenti budou procházet Pánovy rady
zaznamenané v Janovi 14, mohou se zamyslet nad tím, co mohou dělat, aby lépe
následovali Spasitelovu cestu.
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Náměty pro výuku
Jan 14:1–14
Spasitel učí své učedníky, jak se mohou vrátit k Nebeskému Otci
Je-li to možné, ukažte studentům mapu vašeho města a vyzvěte je, aby označili
místo, kde se právě teď nacházejí. Na mapě označte jiné místo, které studenti znají.
Vyzvěte je, aby si na kus papíru napsali, jak se dostanou z místa, kde se právě
nacházejí, do místa, které jste označili. Požádejte jednoho nebo dva z nich, aby vám
řekli, co si napsali.

Napište na tabuli slova Celestiální království. Vyzvěte studenty, aby přemítali o tom,
jaké pokyny by dali někomu, kdo chce vědět, jak se dostat do celestiálního
království.

Připomeňte jim, že při studiu Jana 14 se v jedné z denních lekcí naučili pravdě,
která jim pomůže poznat, jak se vrátit k Nebeskému Otci a vstoupit do
celestiálního království. Vysvětlete jim, že v této lekci se o této pravdě dozvědí více.

Abyste studentům pomohli porozumět kontextu Jana 14, připomeňte jim, že
Spasitel slavil se svými apoštoly svátek přesnic v horní místnosti v Jeruzalémě. Po
večeři při přesnicích řekl Ježíš učedníkům, že je brzy opustí. (Viz Jan 13:33.)

Požádejte několik studentů, aby se střídali při čtení Jana 14:1–5. Členy třídy vyzvěte,
aby text sledovali a zaměřili se na to, čemu Ježíš učil své apoštoly, aby jim
dodal útěchu.

Poukažte na to, že v Janovi 14:3 stojí: „A když odejdu, a připravím vám místo, zase
přijdu, a poberu vás k sobě samému, abyste, kde jsem já, i vy byli.“

• Čemu Ježíš učil své apoštoly, aby jim dodal útěchu?

• Co podle vás znamenají slova „v domě Otce mého příbytkové mnozí jsou“ (Jan
14:2)?

Požádejte některého studenta, aby přečetl následující citát Proroka Josepha Smitha.
Členy třídy vyzvěte, aby se zaměřili na to, co podle něho zmíněná slova znamenají.

„[Slova] ‚v domě mého Otce příbytkové mnozí jsou‘ … [mají] znít takto:
‚v království Otce mého království mnohá jsou‘, abyste mohli být dědici Boží
a spoludědici se mnou. … Existují příbytky pro ty, kteří jsou poslušni celestiálního
zákona, a existují jiné příbytky pro ty, kteří tento zákon nedodržují, pro každého
podle jeho stavu.“ (Učení presidentů Církve: Joseph Smith [2008], 217.)

Mohli byste studentům navrhnout, aby si v písmech v Janovi 14:2 napsali nad slova
domě a příbytkové slovo království.

• Která slova uvedená v Janovi 14:1–4 mohla apoštolům přinést útěchu?

• Jak podle verše 5 zareagoval Tomáš na Spasitelovo učení ohledně toho, že Jeho
apoštolové znají cestu do království Nebeského Otce?
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Požádejte některého studenta, aby přečetl Jana 14:6. Vyzvěte členy třídy, aby text
sledovali a vyhledali Ježíšovu odpověď na otázku, kterou Mu položil Tomáš.
Připomeňte jim, že se jedná o pasáž z mistrovství v písmu.

• Jak Ježíš Tomášovi na jeho otázku odpověděl?

Na tabuli nakreslete cestu. Na jeden konec cesty napište my a na druhý království
Nebeského Otce. Pod obrázek napište slovo cesta a zdůrazněte, že toto slovo se týká
cesty, která vede z jednoho místa do druhého.

• V jakém smyslu je Spasitel Cestou? (Studenti mohou odpovědět, že Spasitel
nám ukazuje, jak máme žít, abychom se stali takovými, jako je Bůh, a jak se stát
způsobilými přebývat v přítomnosti Nebeského Otce.)

Na tabuli pod slovo „cesta“ napište pravda a život.

• V jakém smyslu je Ježíš Kristus Pravdou? (Je zdrojem veškeré pravdy a dokonale
podle ní žil.)

• V jakém smyslu je Ježíš Kristus Životem? (Umožňuje nám překonat fyzickou
smrt, být vzkříšeni a získat nesmrtelné fyzické tělo a překonat i duchovní smrt,
abychom mohli obdržet věčný život. On je „to světlo, které je ve všech věcech,
které dává život všem věcem“. [NaS 88:13.])

Pod obrázek cesty připište před slovo „cesta“ slova Ježíš Kristus je.

• Jak byste na základě toho, o čem jsme diskutovali, a toho, co jste se dozvěděli
v denních lekcích, shrnuli význam Spasitelových slov „žádný nepřichází k Otci
než skrze mne“? (Jan 14:6.) (Studenti mohou použít různá slova, ale v jejich
odpovědích by měla zaznít pravda podobná této: Do království Nebeského
Otce můžeme vstoupit pouze skrze Usmíření Ježíše Krista a díky tomu, že
budeme následovat Jeho cestu.)

• Co se stane, budeme-li se snažit následovat cestu, která není cestou
Spasitelovou?

Požádejte některého studenta, aby přečetl následující slova staršího Lawrence
E. Corbridge ze Sedmdesáti. Členy třídy vyzvěte, aby se zaměřili na to, co se stane,
budeme-li se snažit následovat cestu, která není cestou Spasitelovou.

„Ježíš Kristus je ta Cesta. On je Světlem i Životem, Chlebem i Vodou, Počátkem
i Koncem, Vzkříšením i Životem, Spasitelem světa, Pravdou i Cestou.

Jen jedna cesta vede ke štěstí a naplnění smyslu života. On je tou Cestou. Každá
další cesta, každá jiná cesta, ať už je jakákoli, je pošetilá. …

Pánova cesta není těžká. Život je těžký, ne evangelium. ‚Existuje protiklad ve
všech věcech‘ [2. Nefi 2:11], všude a pro všechny. Život je pro každého z nás

těžký, ale život je také jednoduchý. Máme jen dvě možnosti. Buď můžeme následovat Pána a být
obdařeni Jeho mocí a mít pokoj, světlo, sílu, poznání, důvěru, lásku a radost, anebo můžeme jít
nějakou jinou cestou, jakoukoli jinou cestou, každou další cestou a kráčet sami – bez Jeho
podpory, bez Jeho moci, bez vedení, v temnotě, ve zmatku, pochybách, žalu a beznaději. A já se
ptám, která cesta je snazší? …

Jen jedna cesta vede ke štěstí a naplnění smyslu života. Ježíš Kristus je ta Cesta.“ („Cesta“,
Liahona, listopad 2008, 34, 36.)
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• Co se podle staršího Corbridge stane, když nebudeme následovat
Spasitelovu cestu?

• Co se stane, když Spasitelovu cestu následovat budeme?

• V jakém smyslu je Spasitel Cestou? (Je-li to třeba, připomeňte studentům, že
kráčet po Spasitelově cestě znamená rozvíjet víru v Něho a v Nebeského Otce,
činit pokání, obdržet spásné obřady, jako jsou například křest a chrámové
obřady, a vytrvat do konce s vírou a poslušností.)

Vyzvěte studenty, aby přemítali o zkušenostech a zážitcích, kdy byli požehnáni za
to, že následovali Spasitelovu cestu. Několik z nich požádejte, aby se o své
zkušenosti podělili.

Vyzvěte studenty, aby se zamysleli nad tím, jak se jim daří Spasitelovu cestu
následovat. Vybídněte je, aby vymysleli jeden příklad toho, jak mohou lépe
následovat Spasitele, a aby si dali za cíl, že to budou dělat.

Shrňte Jana 14:7–14 tím, že vysvětlíte, že Spasitel učil své apoštoly, že jedním
z účelů, kvůli nimž přišel na zemi, je zjevit skrze svá slova a skutky pravou podstatu
Nebeského Otce. Také jim slíbil, že budou mít moc činit velké skutky.

Příští blok (Jan 16–21)
Vyzvěte studenty, aby při studiu zbytku Janova evangelia vyhledali odpovědi na tyto
otázky: Co Ježíš řekl své matce, zatímco visel na kříži? Kdo byl prvním člověkem,
kterému se Ježíš Kristus po svém Vzkříšení zjevil? Kdo odmítl uvěřit svědectvím
ostatních, že Ježíš byl vzkříšen? Vyzvěte studenty, aby si představili, co by asi
Spasitel řekl svým učedníkům, kteří byli Jeho svědky a svědky Jeho Vzkříšení, ale
kteří se poté rozhodli vrátit ke své původní práci, místo aby kázali evangelium.
Vybídněte je, aby se v příštím bloku zaměřili na to, co Spasitel těmto
učedníkům řekl.

LEKCE PRO DOMÁCÍ  STUDIUM: 15. BLOK

444



LEKCE 76

Jan 16
Úvod
Po večeři o přesnicích pokračoval Ježíš Kristus ve výuce svých
učedníků. Řekl jim, že brzy půjde ke svému Otci a že přijde
Duch Svatý neboli Utěšitel a povede je k veškeré pravdě. Ježíš

prorokoval o své vlastní smrti a Vzkříšení a prohlásil, že
překonal svět.

Náměty pro výuku
Jan 16:1–15
Ježíš vysvětluje úlohu Ducha Svatého
Požádejte některého studenta, aby přišel dopředu. Zakryjte mu oči páskou či
šátkem, tak aby neviděl. Až bude mít oči zakryté, požádejte ostatní studenty, aby
rozmístili svá písma různě po místnosti. Pak se studenta se zakrytýma očima
zeptejte, jak by asi bylo obtížné najít v této místnosti konkrétní písma a otevřít je na
určité stránce. Zeptejte se ho, zda by mu pomohlo, kdyby byl někdo ochoten ho
k této knize dovést.

Řekněte mu, aby si vybral některého studenta, který mu bude dělat průvodce.
Vybraného studenta požádejte, aby studenta se zavázanýma očima dovedl k daným
písmům a aby mu pomohl najít určenou stránku. Po splnění tohoto úkolu
vysvětlete, že když byl Ježíš Kristus na zemi, školil a učil své učedníky. Osobně je
vedl k tomu, aby porozuměli pravdám, kterým učil.

Shrňte Jana 16:1–4 vysvětlením, že po večeři o přesnicích řekl Ježíš svým
učedníkům, že přijde čas, kdy je lidé budou nenávidět, a že tito lidé budou věřit
tomu, že když je zabijí, poslouží tím Bohu.

Požádejte některého studenta, aby přečetl Jana 16:5–6. Vyzvěte členy třídy, aby text
sledovali a zjistili, co Ježíš svým učedníkům řekl a jak na to zareagovali.

• Jak učedníci zareagovali na zprávu, že Ježíš odejde a že oni budou
pronásledováni?

Požádejte studenta, který dělal průvodce studentovi se zakrytýma očima, aby se
vrátil na své místo. Studenta se zakrytýma očima se zeptejte:

• Jaké by to bylo být znovu sám, bez přítele, který by ti pomohl?

Studentovi se zakrytýma očima přineste židli a požádejte ho, aby se na ni posadil
(pásku či šátek na očích mu ještě nechte).

Požádejte některého studenta, aby přečetl Jana 16:7. Vyzvěte členy třídy, aby text
sledovali a zjistili, koho Ježíš slíbil po svém odchodu poslat.

• Kdo měl podle Ježíšova slibu přijít, až On odejde? (Ježíš pošle Utěšitele neboli
Ducha Svatého.)

Poukažte na to, že „Duch Svatý [nepůsobil] mezi Židy během Ježíšova smrtelného
života ve své plnosti. (Jan 7:39; 16:7.)“ (Bible Dictionary, „Holy Ghost“.) Abyste
členům třídy pomohli lépe porozumět tomu, proč Duch Svatý nepůsobil ve své
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plnosti, přečtěte tato slova staršího Bruce R. McConkieho z Kvora Dvanácti
apoštolů:

„Dokud byl Ježíš osobně se svými učedníky, nebylo plně zapotřebí, aby měli stálé
společenství Ducha, tak jako tomu bylo poté, co od nich Ježíš odešel.“ (Doctrinal
New Testament Commentary, 3 vols. [1965–1973], 753.)

Shrňte Jana 16:8–12 tím, že vysvětlíte, že jednou z úloh Ducha Svatého je kárat svět
za hřích.

Požádejte některého studenta, aby přečetl Jana 16:13, a vyzvěte členy třídy, aby
zjistili, jaké další úlohy měl Utěšitel plnit v životě učedníků po Ježíšově odchodu.

• Jaké úlohy měl Duch Svatý plnit v životě Pánových učedníků po Ježíšově
odchodu? Jak učedníkům mohly prospět pomoc a vedení, které jim měl Duch
Svatý poskytovat?

• Co může na základě verše 13 Duch Svatý dělat i v dnešní době pro nás? (Až
studenti odpovědí, napište na tabuli tuto pravdu: Duch Svatý nás může vést
k veškeré pravdě a ukázat nám, co přijde v budoucnu.)

• Jak nás Duch Svatý může vést k pravdě?

• Jak nám Duch Svatý může ukázat, co přijde v budoucnu? (V případě potřeby
vysvětlete, že prostřednictvím Ducha Svatého nám Bůh může poskytnout
ujištění, naději, vidění, varování a vedení pro naši budoucnost.)

Na poličku nebo na židli nebo někam jinam v místnosti umístěte nějakou věc
(odměnu). Požádejte studenta se zakrytýma očima, aby tuto věc našel. Jiného
studenta požádejte, aby studentovi se zakrytýma očima našeptával pokyny, aby mu
pomohl orientovat se a odměnu najít. Až student věc najde, vyzvěte ho, aby si
pásku či šátek z očí sundal. Požádejte oba studenty, aby se vrátili na své místo.
Zeptejte se členů třídy:

• Kdy jste v životě pociťovali, že vás Duch Svatý vede k pravdě? Jak jste poznali,
že vás vede Duch Svatý?

I vy byste se mohli podělit o nějakou zkušenost, kdy vás v životě vedl Duch Svatý.
Abyste studentům pomohli uplatňovat pravdu, které se naučili, povzbuďte je, aby
žili tak, aby do svého života přivolávali vedení Ducha Svatého.

Dělte se o vhodné zážitky a zkušenosti
Učitelé i studenti mají mít příležitost dělit se o své postřehy ohledně konkrétních nauk či zásad
a o to, jak jim rozumějí a jaké s nimi mají osobní zkušenosti. Také se mohou podělit o zážitky či
zkušenosti, kterých byli svědky v životě druhých. Možná však bude zapotřebí, abyste studentům
pomohli pochopit, že některé zážitky či zkušenosti jsou natolik posvátné či osobní, že by se o nich
nemělo mluvit v prostředí třídy. (Viz Alma 12:9; NaS 63:64.)

LEKCE 76

446



Poukažte na to, že Jan 16:13 naznačuje, že Duch Svatý, jehož úlohou je vydávat
svědectví o Otci a Synu, „nebude mluviti sám od sebe, ale cožkoli uslyší, toť
mluviti bude“. Požádejte některého studenta, aby přečetl Jana 16:14–15, a vyzvěte
členy třídy, aby zjistili, čí poselství nám bude Duch Svatý předávat.

• Čí poselství nám Duch Svatý předává? (Až studenti odpovědí, napište na tabuli
tuto pravdu: Duch Svatý zjevuje pravdy a pokyny, které přicházejí od
Nebeského Otce a Ježíše Krista.)

• Proč je užitečné vědět, že když k nám hovoří Duch Svatý, mluví za Nebeského
Otce a Ježíše Krista?

Vysvětlete studentům, že „to, co [Duch Svatý] sděluje vašemu duchu, nese
mnohem více jistoty než jakékoli sdělení, které můžete obdržet svými přirozenými
smysly“. (Věrni víře [2004], 28.) To znamená, že Duch Svatý je naším nejcennějším
průvodcem při poznávání pravdy; Jeho vliv je hodnotnější než hmotné důkazy,
názory druhých nebo světské argumenty. Spasitelovi učedníci se stejně jako my
potřebovali naučit spoléhat se na Ducha Svatého jako na svého průvodce v době,
kdy s nimi Pán fyzicky nebude.

Jan 16:16–33
Spasitel hovoří o svém odchodu ze smrtelnosti a prohlašuje, že přemohl svět
Vyzvěte studenty, aby si vzpomněli na nějakou situaci, kdy se museli na určitou
dobu rozloučit s někým z rodiny nebo z přátel.

• Co jste si při loučení navzájem řekli, abyste se utěšili?

Požádejte některého studenta, aby přečetl Jana 16:16. Vyzvěte členy třídy, aby text
sledovali a zjistili, co z Ježíšových slov mohlo učedníky utěšit, zatímco uvažovali
o tom, že od nich odejde. Požádejte členy třídy, aby se podělili o to, co našli.

Vysvětlete, že v Janovi 16:17–19 čteme, že učedníci nerozuměli, co Ježíš myslel tím,
když řekl, že odejde, ale že Ho zase uvidí.

Požádejte některého studenta, aby přečetl Jana 16:20–22. Vyzvěte členy třídy, aby
text sledovali a zjistili, co Pán řekl, že Jeho učedníci budou pociťovat, až odejde,
a co budou pociťovat, až Ho znovu uvidí. Možná bude třeba vysvětlit, že slovy
„žena, když rodí“ je míněna těhotná matka, která prochází porodními bolestmi, než
se jí narodí děťátko.

• Co měli učedníci pociťovat, až Ježíš odejde? Co se podle Jeho slibu mělo
stát potom?

Vysvětlete, že učedníci měli Ježíše znovu spatřit, až bude vzkříšen. I když je Jeho
smrt velmi zarmoutila, radost, kterou pociťovali při Jeho Vzkříšení, byla trvalá.

Shrňte Jana 16:23–32 tím, že vysvětlíte, že Ježíš učil své učedníky modlit se ve svém
(Kristově) jménu přímo k Nebeskému Otci a ujistil je o tom, že Otec miluje
je i Jeho.

Požádejte některého studenta, aby přečetl Jana 16:33, a vyzvěte členy třídy, aby
vyhledali slova, kterými Spasitel své učedníky utěšoval.

• Kterými slovy Pán své učedníky utěšoval?
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• Proč podle verše 33 můžeme pociťovat štěstí a klid i ve světě plném soužení
a smrti? (Až studenti odpovědí, napište na tabuli tuto zásadu: Díky tomu, že
Ježíš Kristus přemohl svět, můžeme být dobré mysli a pociťovat pokoj.)

• Co podle vás znamená, že Ježíš Kristus přemohl svět?

Vysvětlete, že Ježíš Kristus jako Jednorozený Otcův vedl bezhříšný život a překonal
všechna světská pokušení. Také zakusil všechny bolesti a strasti a usmířil hříchy nás
všech. Skrze svůj život, utrpení a smrt a skrze své Vzkříšení překonal vše, co nám
brání v tom, abychom se očistili, nalezli pokoj a mohli opět žít se svým Otcem
v nebi a se svými blízkými.

• Jak nám vědomí toho, že Ježíš Kristus přemohl svět, pomáhá být dobré mysli
a pociťovat pokoj?

Rozdejte studentům kopii následujících slov presidenta Thomase S. Monsona.
Požádejte některého z nich, aby tato slova přečetl, a vyzvěte členy třídy, aby v nich
vyhledali vysvětlení, proč můžeme být dobré mysli navzdory zkouškám a těžkostem
tohoto světa.

„Buďme na své cestě životem dobré mysli. I když doba, v níž žijeme, je stále
nebezpečnější, Pán nás miluje a pečuje o nás. Stojí vždy při nás, pokud děláme to,
co je správné. V době potřeby nám bude pomáhat. … Náš život také může být
naplněn radostí, pokud následujeme učení evangelia Ježíše Krista.

Pán nás nabádá: ‚[Buďte dobré mysli], jáť jsem přemohl svět.‘ [Jan 16:33.] Toto
poznání nám má do života vnášet veliké štěstí. Pán pro nás žil a také pro nás

zemřel. Zaplatil za naše hříchy. Kéž vždy napodobujeme Jeho příklad. Kéž Mu vždy projevujeme
velikou vděčnost tím, že přijmeme Jeho oběť a budeme žít tak, abychom si zasloužili vrátit se
jednoho dne k Němu a žít s Ním.“ („Bůh buď s vámi, než se sejdeme zas“, Liahona, listopad
2012, 111.)

• Kdy vám vědomí toho, že Ježíš Kristus přemohl svět, pomohlo být dobré mysli
a pociťovat pokoj?

Vyzvěte studenty, aby žili radostně a podle evangelia Ježíše Krista. Vydejte
svědectví, že když to budou dělat, budou pociťovat pokoj a naději, což je možné
díky Pánově smírné oběti a Vzkříšení.
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LEKCE 77

Jan 17
Úvod
Spasitel před svým utrpením v Getsemanech pronesl mocnou
Přímluvnou modlitbu. Modlil se o to, aby Jeho učedníci
a všichni, kteří Ho následují, poznali Nebeského Otce

a obdrželi věčný život, a také o to, aby byli zajedno s Ním
a s Jeho Otcem.

Náměty pro výuku
Jan 17:1–8
Ježíš Kristus v modlitbě promlouvá k Nebeskému Otci
Požádejte studenty, aby jmenovali několik slavných lidí, o nichž něco vědí. Pak je
požádejte, aby jmenovali lidi ve svém životě, které znají nejlépe.

• Jaký je rozdíl mezi tím, když o někom víme a když daného člověka opravdu
známe?

• Co je potřeba pro to, abychom někoho opravdu znali?

• Koho byste podle vašeho názoru měli poznat lépe? Proč?

Vysvětlete, že Spasitel učil o tom, jak je důležité poznat Nebeského Otce a Jeho.
Vyzvěte studenty, aby se při studiu Jana 17 zaměřili na pravdy, které jim pomohou
poznat Nebeského Otce a Ježíše Krista.

Abyste studentům pomohli porozumět kontextu Jana 17, poukažte na to, že poté,
co Spasitel se svými učedníky pojedl Poslední večeři, a předtím, než vešli do
zahrady getsemanské, pronesl Ježíš modlitbu, která je tradičně známá jako
Přímluvná modlitba. Přimluvit se znamená hovořit s někým v zájmu někoho jiného.
V tomto případě Ježíš Kristus hovořil s Nebeským Otcem v zájmu svých učedníků
a prosil Ho, aby mohli obdržet věčný život.

Požádejte některého studenta, aby přečetl Jana 17:1–3. Vyzvěte členy třídy, aby text
sledovali a zjistili, jak Spasitel popsal věčný život.

Jan 17:3 je verš z mistrovství v písmu. Studium veršů z mistrovství v písmu pomůže
studentům prohloubit jejich chápání základních nauk a připravit se na to, aby jim

dokázali učit druhé. Mohli byste studentům navrhnout, aby si verše z mistrovství v písmu nějak
výrazně označili, aby je mohli snadno najít. Podívejte se na námět pro výuku, který je uveden na
konci lekce, abyste studentům pomohli si tyto verše osvojit.

Vysvětlení mistrovství v písmu a seznam dalších činností, které pomohou studentům osvojit si
vybrané verše, najdete v dodatku této příručky.

• Jak Spasitel popsal věčný život?

• Jak byste na základě verše 3 formulovali zásadu, která nás učí tomu, co musíme
dělat, abychom získali věčný život? (Studenti mohou použít různá slova, ale
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ujistěte se, že je jim jasné, že abychom mohli obdržet věčný život, musíme
poznat Nebeského Otce a Jeho Syna Ježíše Krista.)

Abyste studentům pomohli porozumět tomu, co to znamená znát Boha, požádejte
některého z nich, aby přečetl tato slova staršího Bruce R. McConkieho z Kvora
Dvanácti apoštolů:

„Jedna věc je vědět o Bohu a druhá je znát Ho. Víme o Něm, když se dozvíme, že
je to osobní bytost, podle jejíhož obrazu jsme stvořeni; když se dozvíme, že Syn je
přesným obrazem Otcovy osoby; když se dozvíme, že Otec i Syn vlastní určité
vlastnosti a moci. Ale známe je, ve smyslu získání věčného života, pokud se
těšíme tomu samému a prožíváme to samé co Oni. Znát Boha znamená myslet
tak, jak myslí On, pociťovat to, co pociťuje On, mít moc, kterou vlastní On,

rozumět pravdám, kterým rozumí On, a dělat to, co dělá On. Ti, kteří znají Boha, se stávají
takovými, jako je On, a vedou Jeho způsob života, což je věčný život.“ (Doctrinal New Testament
Commentary, 3 vols. [1965–1973], 1:762.)

• Jak se poznání Otce a Syna liší od toho, když o Nich jen víme?

• Proč není možné obdržet věčný život, aniž bychom znali Boha Otce
a Ježíše Krista?

• Jak můžeme Otce a Syna poznat?

Shrňte Jana 17:4–5 tím, že vysvětlíte, že Spasitel podal svému Otci zprávu o tom, že
vykonal dílo, kterým Ho Otec pověřil. Požádal Otce, aby Ho oslavil stejnou slávou,
kterou měl v předsmrtelném životě.

Požádejte některého studenta, aby přečetl Jana 17:6–8. Vyzvěte členy třídy, aby text
sledovali a zjistili, co učedníci udělali, aby Spasitele poznali.

• Co učedníci udělali, aby Spasitele poznali? (Mohli byste studenty povzbudit,
aby si ve verši 8 označili slova „přijali“, „poznali právě“ a „uvěřili“.)

Jan 17:9–19
Spasitel se modlí za své učedníky
Požádejte některého studenta, aby přečetl Jana 17:9. Vyzvěte členy třídy, aby text
sledovali a zjistili, za koho konkrétně se Spasitel modlil.

• Za koho se Spasitel modlil, když se chystal uskutečnit Usmíření?

• Proč podle vás mohlo apoštolům pomoci, když slyšeli, že se za ně
Spasitel modlí?

Napište na tabuli Jan 17:11–18. Rozdělte studenty do dvojic. Vyzvěte je, aby si ve
dvojicích tyto verše prostudovali a zjistili, za co Ježíš prosil ohledně svých učedníků.
Mohli byste studenty vyzvat, aby si to, co najdou, označili. Po uplynutí dostatečné
doby požádejte několik studentů, aby se s ostatními členy třídy podělili o to,
co našli.

Poukažte na to, že Spasitel se zmínil o tom, že Jeho učedníci budou dál žít ve světě,
který je zlý a který je nenávidí.
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• Jaké pravdě se můžeme naučit z veršů 14–16 ohledně toho, jak máme žít ve
světě jako učedníci Ježíše Krista? (Až studenti odpovědí, napište na tabuli tuto
pravdu: Jako učedníci Ježíše Krista máme být ve světě, ale ne ze světa.)

• Co podle vás znamená být ve světě, ale ne ze světa?

Požádejte některého studenta, aby přečetl tato slova staršího M. Russella Ballarda
z Kvora Dvanácti apoštolů:

„V Církvi často citujeme dvojverší: ,Buďte ve světě, ale ne ze světa.‘ …

Možná bychom toto dvojverší měli pronášet … jako dvě oddělená nabádání.
Zaprvé: ,Buďte ve světě.‘ Buďte angažováni, buďte informováni. Snažte se mít
pochopení a být tolerantní a oceňovat rozmanitost. Významně přispívejte
společnosti svou službou a angažovaností. Zadruhé: ,Nebuďte ze světa.‘
Nenásledujte špatné stezky ani se neohýbejte, abyste se přizpůsobili tomu, co je

špatné, nebo abyste to přijali. …

Je třeba, aby členové Církve spíše ovlivňovali než byli ovlivňováni. Máme pracovat na tom,
abychom zastavili příval hříchu a zla, a ne pasivně stát a nechat se jím smést. Všichni musíme
pomáhat řešit problémy, místo abychom se jim vyhýbali nebo je ignorovali.“ („The Effects of
Television“, Ensign, May 1989, 80.)

• Proč si Pán přeje, abychom zůstali ve světě, ale zároveň nebyli ze světa?

Požádejte studenty, aby se znovu rozdělili do dvojic a zamysleli se nad příkladem
toho, jak někdo může být ve světě, ale ne ze světa v každé z těchto situací:

1. Ve škole

2. S přáteli

3. Na internetu

Po uplynutí přiměřené doby požádejte několik studentů, aby ostatním členům třídy
vysvětlili příklady, které je napadly. Požádejte několik studentů, aby se podělili
o zkušenosti, kdy oni sami nebo někdo, koho znají, vhodným způsobem projevili,
že jsou ve světě, ale nejsou ze světa.

Vyzvěte studenty, aby si do studijního deníku nebo zápisníku zapsali jeden
konkrétní způsob, jak se budou snažit lépe následovat Spasitele tím, že budou ve
světě, ale ne ze světa.

Jan 17:20–26
Spasitel se modlí za všechny, kteří přijímají Jeho evangelium
Požádejte některého studenta, aby přišel dopředu a udělal něco, při čem si umaže
ruce (například aby smazal tabuli holou rukou nebo vyndal nějaký předmět z mísy
s hlínou). Povzbuďte ho, aby se při provádění tohoto úkolu snažil neumazat si ruce.

Až student úkol dokončí, požádejte ho, aby ostatním členům třídy ukázal ruce.

• Jak by se tato činnost mohla podobat naší snaze být ve světě, ale nebýt ze světa?
(I přes sebevětší snahu nezůstaneme naprosto neposkvrněnými hříchy a zlem,
jež ve světě existují.)
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• Kdybychom nemohli být očištěni od hříchů, jaké důsledky by to pro nás
nakonec mělo? Proč? (Byli bychom navždy odděleni od přítomnosti Boží,
protože v Boží přítomnosti nemůže přebývat nic nečistého. [Viz 1. Nefi
15:33–34.])

Poděkujte studentovi a požádejte ho, aby se posadil.

Požádejte některého studenta, aby přečetl Jana 17:20–23. Vyzvěte členy třídy, aby
text sledovali a zjistili, o co se Ježíš Kristus modlil.

• O co se Ježíš Kristus modlil? (Mohli byste studentům navrhnout, aby si ve
verších 20–23 označili všechny výskyty slova jedno.)

• Díky čemu můžeme být zajedno s Otcem a Synem? (Díky požehnáním
Usmíření Ježíše Krista, která obdržíme tím, že jsme poslušni Jeho přikázání,
a díky daru Ducha Svatého.)

Na tabuli napište tuto pravdu: Když přicházíme ke Kristu a přijímáme
požehnání Jeho Usmíření, můžeme být zajedno s Otcem a Synem.

Požádejte některého studenta, aby přečetl tato slova staršího Jeffreyho R. Hollanda
z Kvora Dvanácti apoštolů:

„Doslovný význam anglického slova Atonement [Usmíření] je zcela zřejmý –
‚at-one-ment‘ [‚v-jedno-tnost‘], což znamená sjednocení toho, co bylo rozděleno
neboli odloučeno.“ („Usmíření Ježíše Krista“, Liahona, březen 2008, 35.)

• Na základě toho, co víte o Nebeském Otci a Ježíši Kristu, proč s Nimi chcete být
zajedno?

Požádejte některého studenta, aby přečetl následující slova presidenta Jamese
E. Fausta z Prvního předsednictva. Vyzvěte členy třídy, aby se zaměřili na
požehnání, jež přijdou k těm, kteří usilují o to, aby byli zajedno s Nebeským Otcem
a s Ježíšem Kristem.

„Máme se opravdově snažit nejen vědět o Mistrovi, ale jak nás vyzval, také
usilovat o to, abychom s Ním byli zajedno (viz Jan 17:21). …

Dny, které jsou před námi, budou naplněny strastmi a těžkostmi. Avšak s ujišťující
útěchou prostřednictvím osobního vztahu s Bohem nám bude dána uklidňující
odvaha.“ („That We Might Know Thee“, Ensign, Jan. 1999, 2, 5.)

Vydejte svědectví o tom, jak důležité je poznat Ježíše Krista a Nebeského Otce
a snažit se být s Nimi zajedno.

Vyzvěte studenty, aby se zamysleli nad tím, co mohou dělat pro to, aby lépe znali
Nebeského Otce a Ježíše Krista a aby posílili svůj vztah s Nimi.
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Vybídněte studenty, aby si své myšlenky zaznamenali do studijního deníku nebo
zápisníku. Po uplynutí dostatečné doby požádejte několik z nich, kteří jsou ochotní
podělit se o své myšlenky a pocity s ostatními členy třídy, aby tak učinili.

Mistrovství v písmu – Jan 17:3
Abyste studentům pomohli naučit se Jana 17:3 nazpaměť, vyzvěte je, aby příští
týden u sebe nosili kartičku pro mistrovství v písmu s tímto veršem. Povzbuďte je,
aby si tento verš opakovali a zkoušeli si ho říkat, kdykoli k tomu budou mít
příležitost. Mohli byste jim navrhnout, aby se ho pokusili odříkat zpaměti někomu
z rodiny a vysvětlit, co znamená. Během několika dalších dnů vždy na začátku
hodiny studenty požádejte, aby podali zprávu o tom, jak pokročili při učení se
tohoto verše nazpaměť.
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LEKCE 78

Jan 18–19
Úvod
Poté, co židovští vůdci Ježíše zatkli a vyslýchali, Ho předvedli
před Piláta, aby byl souzen a odsouzen. Pilát souhlasil
s ukřižováním Ježíše, i když nabyl přesvědčení, že je nevinný.

Když byl Spasitel na kříži, svěřil svou matku do péče apoštola
Jana. Poté, co byl Ježíš ukřižován, bylo Jeho tělo uloženo
do hrobu.

Náměty pro výuku
Jan 18:1–32
Ježíš je zatčen a vyslýchán židovskými vůdci, kteří Ho pak předvádějí před Piláta
Na tabuli napište tuto otázku:

Kdy je nejtěžší zajímat se o blaho druhých?

Požádejte několik studentů, aby vysvětlili, jak by na otázku uvedenou na tabuli
odpověděli.

Vysvětlete, že Ježíš Kristus a římský místodržitel Pilát se během událostí, které jsou
popsány v Janovi 18–19, drželi každý jiných priorit neboli hodnot. Na jednu stranu
tabule napište O co si dělal starosti Ježíš Kristus a na druhou O co si dělal starosti Pilát.
Vyzvěte studenty, aby při studiu Jana 18–19 vyhledali pravdu, jež jim může pomoci
poznat, na které starosti mají klást v životě prioritu.

Shrňte Jana 18:1–3 tím, že vysvětlíte, že poté, co Ježíš trpěl v zahradě getsemanské,
přišel Jidáš Iškariotský se služebníky předních kněží a farizeů, aby Ho zatkli.

• Jak byste nejspíš zareagovali, kdybyste věděli, že se blíží zástup ozbrojených
mužů, aby vás zatkli a nakonec i zabili?

Požádejte několik studentů, aby se střídali při čtení Jana 18:4–11 a Lukáše 22:50–51.
Vyzvěte členy třídy, aby text sledovali a zjistili, jak Ježíš zareagoval, když tento
zástup dorazil.

• Co Ježíš řekl těm, kteří Ho přišli zatknout? (Mohli byste vysvětlit, že slova těchto
v Janovi 18:8 a nich v Janovi 18:9 se týkají apoštolů, kteří byli s Ježíšem.)

• O co si podle těchto veršů dělal Ježíš Kristus starosti? (Až studenti odpovědí,
napište na tabuli pod nadpis „O co si dělal starosti Ježíš Kristus“ tato slova:
ochrana apoštolů; uzdravení služebníkova ucha; konání vůle Nebeského Otce.)

Požádejte některého studenta, aby přečetl toto shrnutí Jana 18:12–32:

Ježíš služebníkům dovolil, aby Ho zatkli. Předvedli Ho k Annášovi, jednomu z židovských vůdců,
a pak ke Kaifášovi, nejvyššímu knězi, který se Ho snažil odsoudit k smrti. Petr a ještě jeden
učedník Ježíše následovali. Když se tři různí lidé vyptávali Petra, zda je jedním z Ježíšových
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učedníků, pokaždé zapřel, že Ho zná. Poté, co Kaifáš Ježíše vyslechl, předvedli židovští vůdci
Ježíše před Piláta, římského místodržitele v Judeji, aby byl souzen a odsouzen. Pouze Římané měli
v Jeruzalémě pravomoc vykonat trest smrti.

Vysvětlete, že tento soud se mohl konat v pevnosti Antonia nedaleko chrámu.
(Mohli byste zvážit možnost vyzvat studenty, aby si v zadní části trojkombinace
v oddíle Biblické mapy a fotografie nalistovali mapu 12 „Jeruzalém v době Ježíšově“
a vyhledali pevnost Antonia [označení na mapě č. 3].)

Jan 18:33–19:16
Ježíš Kristus je souzen před Pilátem
Požádejte některého studenta, aby četl slova Spasitele, a jiného studenta, aby četl
slova Piláta, jak jsou zaznamenána v Janovi 18:33–37. (Tyto studenty byste mohli
před začátkem hodiny vyzvat, aby si slova, která budou číst, dopředu nalistovali.)
Zvažte možnost zaujmout roli vypravěče, nebo požádejte některého dalšího
studenta, aby se této role ujal. Vyzvěte členy třídy, aby během toho, co tito studenti
budou číst své úryvky, text sledovali a zaměřili se na to, co chtěl Pilát
o Ježíšovi vědět.

• Co chtěl podle Jana 18:33 Pilát o Ježíšovi vědět?

Vysvětlete, že židovští vůdci obvinili Ježíše z toho, že se prohlašoval za krále Židů,
protože pokud by Ježíš tvrdil, že je králem, mohl být obviněn z pobuřování neboli
ze zrady římské vlády (viz Jan 19:12), což byl zločin, který byl trestán smrtí.

• Co Ježíš Pilátovi vysvětlil? (Že Jeho království „není z tohoto světa“ [Jan 18:36]
a že přišel na zemi, aby „svědectví vydal pravdě“ [Jan 18:37].)

Vyzvěte studenty, aby si přečetli Jana 18:38–40 a zjistili, co Pilát o Ježíšovi usoudil.

• Co Pilát o Ježíšovi usoudil? (Řekl, že na Něm nenachází žádnou vinu. [Viz
verš 38.])

• Co se podle verše 39 Pilát snažil udělat, aby Ježíše propustil?

Shrňte Jana 19:1–5 tím, že vysvětlíte, že římští vojáci Ježíše zbičovali a vysmívali se
Mu. Poté Pilát předvedl Ježíše před lid.

Vyzvěte studenty, aby si přečetli Jana 19:4, 6 a zjistili, co Pilát Židům zopakoval. („Já
na něm viny nenalézám.“)

• Když vezmete v potaz, že Pilát trval na tom, že na Ježíšovi nenalezl žádnou
vinu, co se pravděpodobně domníval, že bylo správné udělat?

Požádejte některého studenta, aby přečetl Jana 19:7. Vyzvěte členy třídy, aby text
sledovali a zjistili, co židovští vůdci Pilátovi o Ježíšovi řekli.

Požádejte studenty, kteří četli slova Piláta, Ježíše a vypravěče, aby se znovu ujali
svých rolí a přečetli Jana 19:8–11. Vyzvěte členy třídy, aby text sledovali a zjistili, jak
Pilát zareagoval, když slyšel, že se Ježíš prohlašoval za Syna Božího.

• Jak Pilát zareagoval poté, co mu židovští vůdci řekli, že se Ježíš prohlašoval za
Syna Božího?
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• Kdybyste byli na Pilátově místě, jak byste se asi cítili, kdybyste se dozvěděli to,
co Ježíš řekl o vaší moci místodržitele? Proč?

Vysvětlete, že Ježíšovo prohlášení zaznamenané ve verši 11 o tom, že židovští vůdci
mají „většíť hřích“, naznačovalo, že pokud by Pilát svolil k přání zástupu a nařídil
by Ježíšovo ukřižování, pak by se provinil hříchem, ale ne do stejné míry jako ti,
kteří aktivně usilovali o Ježíšovu smrt.

Vyzvěte studenty, aby si přečetli Matouše 27:19 a zjistili, co Pilátova žena radila
Pilátovi, aby udělal. Požádejte studenty, aby se podělili o to, co zjistili.

Požádejte některého studenta, aby přečetl Jana 19:12–15. Vyzvěte členy třídy, aby
text sledovali a zjistili, co se Pilát snažil s Ježíšem udělat a jak Židé zareagovali.

• O co se Pilát podle verše 12 pokoušel?

• Co židovští vůdci řekli Pilátovi, když se dozvěděli, že chce Ježíše propustit?

Připomeňte studentům, že císař byl římský vládce, který udělil Pilátovi úřad
Judského místodržitele. Při několika předešlých událostech Pilát nařídil římským
vojákům vraždit Židy a poskvrnil některé jejich posvátné náboženské tradice. Císař
byl o jeho jednání informován a pokáral ho. (Viz kap. 34, poznámka 7 v knize
Jamese E. Talmage Jesus the Christ, 3rd ed. [1916], 648–649.)

• Co by se mohlo Pilátovi stát, kdyby Židé oznámili, že není „přítel císařův“?
(Verš 12.) (Pokud by měl císař podezření, že mu Pilát není oddaný, mohl by ho
zbavit jeho úřadu a moci místodržitele.)

Vysvětlete, že Pilát se musel rozhodnout mezi tím, zda ochrání své vlastní zájmy,
nebo propustí Spasitele, o kterém věděl, že je nevinný.

Požádejte některého studenta, aby přečetl Jana 19:16. Vyzvěte členy třídy, aby text
sledovali a zjistili, co se Pilát rozhodl udělat.

• Co se Pilát rozhodl udělat?

• Co tato volba vypovídá o tom, o co si Pilát dělal pravděpodobně největší
starosti? (Až studenti odpovědí, napište na tabuli pod nadpis „O co si dělal
starosti Pilát“ tato slova: o sebe; svůj úřad a moc.)

• Jaké zásadě se můžeme naučit z rozhodnutí Piláta, který upřednostnil své zájmy
před propuštěním Spasitele, o kterém věděl, že je nevinný? (Poté, co studenti
odpovědí, napište na tabuli tuto zásadu: Upřednostňování svých vlastních
zájmů před konáním toho, co je správné, nás povede k hříchu.)

• V jakých situacích můžeme být pokoušeni upřednostňovat své vlastní zájmy
před konáním toho, co je správné?

• Co můžeme dělat, abychom překonali pokušení upřednostňovat své vlastní
zájmy před konáním toho, co je správné?

Vyzvěte studenty, aby se při studiu posledních chvil smrtelného života Ježíše Krista
zaměřili na to, čemu se mohou naučit o charakteru Krista ve srovnání
s charakterem Piláta.
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Porovnávejte a nacházejte rozdíly
Uvědomění si podobností nebo rozdílů mezi různými naukami, lidmi či událostmi může objasnit
nauku, zásadu či pasáž z písem a pomoci pochopit pravdy evangelia jasněji.

Jan 19:17–42
Ježíš je ukřižován a Jeho tělo je uloženo do hrobu
Shrňte Jana 19:17–24 vysvětlením, že Ježíš nesl svůj kříž na Golgotu, kde byl
ukřižován.

Požádejte některého studenta, aby přečetl Jana 19:25–27. Vyzvěte členy třídy, aby
text sledovali a zjistili, kdo byl přítomen u toho, když byl Ježíš ukřižován.

• Kdo stál blízko kříže, když byl Ježíš ukřižován? (Poté, co studenti odpovědí,
vysvětlete, že slova učedník „kteréhož [Ježíš] miloval“ [verš 26] označují
apoštola Jana, jenž byl rovněž známý jako Jan Milovaný.)

• O koho si podle veršů 26–27 dělal Ježíš starost, když visel na kříži? Co nařídil
Janovi, aby udělal? (Aby se postaral o Jeho matku, jako by byla jeho vlastní. Na
tabuli pod nadpis „O co si dělal starosti Ježíš Kristus“ napište blaho Jeho matky.)

Je-li to možné, poskytněte studentům výtisk následujících slov staršího Davida
A. Bednara z Kvora Dvanácti apoštolů. Požádejte některého studenta, aby je
přečetl.

„Náš pravý morální charakter se projevuje … v moci rozpoznat utrpení druhých,
když sami trpíme; ve schopnosti odhalit, že jsou hladoví, když sami máme hlad;
a v moci nabídnout jim pomocnou ruku a projevit soucit jejich duchovnímu
utrpení, když jsme sami uprostřed duchovního strádání. Tudíž charakter se
projevuje tím, že projevujeme zájem o druhé a pomáháme jim, zatímco přirozená
a instinktivní reakce je zaměřovat se pouze na své vlastní problémy a těžkosti.

Pokud je skutečně tato dovednost vrcholným měřítkem morálního charakteru, pak je Spasitel
světa dokonalým příkladem tohoto pevného a laskavého charakteru.“ („The Character of Christ“
[Brigham Young University–Idaho Religion Symposium, Jan. 25, 2003], 2–3.)

• Co můžeme na základě toho, co jsme se dozvěděli z Jana 18–19 o Spasitelově
charakteru, dělat, abychom následovali Jeho příklad? (Až studenti odpovědí,
napište na tabuli tuto pravdu: Spasitelův příklad můžeme následovat tím, že
se rozhodneme pomáhat druhým, i když sami potřebujeme pomoc.)

• Jak můžeme překonat touhu zaměřovat se hlavně na sebe a rozhodnout se
pomáhat druhým, i když možná sami potřebujeme pomoc?

• Kdy jste byli svědky toho, jak se někdo rozhodl následovat Spasitelův příklad
tím, že pomáhal druhým, i když byl sám v nouzi?

Mohli byste se podělit o své svědectví o Ježíši Kristu a Jeho dokonalém příkladu
toho, jak klást potřeby druhých před ty vlastní. Vyzvěte studenty, aby si do
studijního deníku nebo zápisníku napsali, co budou dělat pro to, aby následovali
Spasitelův příklad.

LEKCE 78

457



Shrňte Jana 19:28–42 tím, že vysvětlíte, že poté, co Ježíš zemřel, požádal Jozef
z Arimatie Piláta o Ježíšovo tělo. Jozef s Nikodémem pak Spasitelovo tělo připravili
a uložili ho do hrobu, který Jozef daroval.
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LEKCE 79

Jan 20
Úvod
V neděli po Ukřižování Maria Magdaléna zjistila, že hrob je
prázdný, a informovala o tom Petra a Jana, kteří pak k němu

běželi. Vzkříšený Kristus se zjevil Marii Magdaléně a následně
svým učedníkům.

Náměty pro výuku
Jan 20:1–10
Maria Magdaléna zjišťuje, že hrob je prázdný, a oznamuje to Petrovi a Janovi, kteří
pak k němu běží
Abyste studenty připravili na studium Jana 20, vyzvěte je, aby se zamysleli nad
dobou, kdy jim nebo někomu, koho znají, zemřel někdo blízký.

• Jaké pocity můžeme mít, když nám zemře někdo blízký?

Abyste studentům pomohli porozumět kontextu Jana 20, připomeňte jim, že poté,
co Ježíš v pátek odpoledne, přibližně ve tři hodiny, zemřel, bylo Jeho tělo později
onoho odpoledne uloženo do hrobu, jehož vchod byl poté zavalen velikým
kamenem. Při západu slunce pak začal sabat. (Mohli byste vysvětlit, že před
Vzkříšením Ježíše Krista světil Pánův lid smlouvy sabatní den od západu slunce
v pátek do západu slunce v sobotu.)

Pomáhejte studentům porozumět kontextu veršů z písem
Kontext veršů v písmech zahrnuje okolnosti týkající se nějaké události zaznamenané v dané
pasáži v písmech. Když studenti tomuto kontextu porozumějí, budou připraveni rozpoznávat
poselství inspirovaných pisatelů písem. Také jim to pomůže se co nejlépe dostat do světa
konkrétního autora a vidět dané události tak, jak je viděl on sám.

Požádejte některého studenta, aby přečetl následující slova staršího Josepha
B. Wirthlina z Kvora Dvanácti apoštolů. Vyzvěte členy třídy, aby si představili, jak se
Ježíšovi učedníci v onen tragický pátek cítili.

„Myslím na to, jak temný byl ten pátek, když byl Kristus pozvednut na kříž.

V onen hrozný pátek se země třásla a padla tma. Strašlivá bouře bičovala zemi.

Podlí muži, kteří usilovali o Jeho život, se radovali. Nyní, když Ježíš už nebyl, se
určitě ti, kteří Ho následovali, rozprchnou. V tento den slavili vítězství.

Onoho dne se chrámový závoj roztrhl vedví.

Maria Magdalena a Maria, matka Ježíšova, byly přemoženy zármutkem a zoufalstvím. Jedinečný
člověk, kterého milovaly a ctily, visel bezvládně na kříži.
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Onen pátek apoštoly zcela zničil. Ježíš, jejich Spasitel – ten, který kráčel po vodě a křísil mrtvé,
byl sám vydán zlovolným na milost a nemilost. Dívali se bezmocně, jak byl přemožen svými
nepřáteli.

V onen pátek Spasitele lidstva tupili a bili, týrali a spílali Mu.

Byl to pátek naplněný ničivou a sužující bolestí, která se zarývala do duše těch, kteří milovali
a ctili Syna Božího.

Myslím si, že ze všech dnů od počátku lidské historie byl onen pátek tím nejtemnějším.“ („Neděle
přijde“, Liahona, listopad 2006, 29–30.)

• Jaké myšlenky nebo pocity byste asi měli, kdybyste byli učedníkem, který tam
v onen pátek byl?

Poté, co studenti odpovědí, přečtěte tato další slova staršího Wirthlina:

„Ale zkáza onoho dne nepřetrvala.“ („Neděle přijde“, 30.)

Vyzvěte studenty, aby se při studiu Jana 20 zaměřili na to, jak „zkáza onoho dne
nepřetrvala“.

Požádejte některého studenta, aby přečetl Jana 20:1–2. Vyzvěte členy třídy, aby text
sledovali a zaměřili se na to, co Maria Magdaléna zjistila, když přišla první den
v týdnu (v neděli) brzy ráno k hrobu Ježíše.

• Co Maria zjistila?

• Co Maria udělala, když zjistila, že je kámen od vchodu do hrobu odvalený? Co
se domnívala, že se stalo?

Požádejte několik studentů, aby se střídali při čtení Jana 20:3–10. Vyzvěte členy
třídy, aby text sledovali a zjistili, co Petr a Jan, který je zde nazýván jako „jiný
učedník“ (verš 3), udělali poté, co si vyslechli Mariinu zprávu.

• Co Petr a Jan udělali poté, co si vyslechli Mariinu zprávu?

• Jaká byla podle verše 8 Janova reakce, když spatřil prázdný hrob? V co uvěřil?

Mohli byste vysvětlit, že Jan plně neporozuměl Spasitelovu prohlášení, že třetího
dne vstane z mrtvých, dokud nenahlédl do prázdného hrobu. Když uviděl, že hrob
je prázdný, vzpomněl si a uvěřil. (Viz Jan 20:8–9.)

Jan 20:11–31
Vzkříšený Spasitel se zjevuje Marii Magdaléně a následně svým učedníkům
Požádejte některého studenta, aby přečetl Jana 20:11–15. Vyzvěte členy třídy, aby
text sledovali a zjistili, kdo hovořil s Marií poté, co Petr a Jan odešli od hrobu.

• Kdo ve verších 12–13 hovořil s Marií?

• Kdo hovořil s Marií ve verši 15? Za koho Maria Ježíše považovala?

Požádejte některého studenta, aby přečetl Jana 20:16–18. Vyzvěte členy třídy, aby
text sledovali a zjistili, co Ježíš řekl Marii, aby udělala, jakmile Ho rozpoznala.

LEKCE 79

460



Abyste studentům pomohli porozumět významu slov „nedotýkejž se mne“
(verš 17), požádejte některého z nich, aby přečetl tato slova staršího Bruce
R. McConkieho z Kvora Dvanácti apoštolů:

„Bible krále Jakuba cituje Ježíše slovy: ‚Nedotýkejž se mne.‘ V Překladu Josepha
Smitha čteme: ‚Nedrž mne.‘ Různé překlady z řečtiny tuto pasáž interpretují jako
‚nedrž se mne‘ nebo ‚nezadržuj mne‘. Některé například udávají význam ‚už se
mne dále nedrž‘ nebo ‚už mne dále nezadržuj‘. Jiné hovoří o tom, aby se Jej
přestala držet, z čehož vyplývá, že se Ho Maria již držela. Máme oprávněný důvod
domnívat se, že to, co vzkříšený Pán sdělil Marii, bylo v podstatě toto: ‚Nemůžeš

mne zde držet, neboť jdu ke svému Otci.‘“ (The Mortal Messiah, 4 vols. [1979–1981], 4:264.)

• Co Ježíš podle verše 17 řekl Marii, aby udělala?

Vyzvěte studenty, aby si představili, že jsou učedníkem, který slyší Mariino
svědectví. Vybídněte je, aby si ve studijním deníku nebo zápisníku odpověděli na
tyto otázky:

• Jak byste se asi cítili, kdybyste naslouchali Marii?

• Věřili byste jí? Proč ano, nebo proč ne?

Poté, co jim poskytnete dostatek času, několik z nich požádejte, aby se podělili o to,
co napsali. Připomeňte jim, že pro některé učedníky bylo těžké uvěřit tomu, čeho
byla Maria svědkem. (Viz Marek 16:11.)

Požádejte některého studenta, aby přečetl Jana 20:19–20, a vyzvěte členy třídy, aby
zjistili, co se stalo téhož večera.

• Co se stalo téhož večera, když se učedníci shromáždili?

• Jaké důležité nauce se Maria i učedníci naučili? (Studenti mohou použít různá
slova, ale v jejich odpovědích by měla zaznít tato nauka: Ježíš Kristus svým
Vzkříšením překonal smrt.)

• Jak se podle verše 20 učedníci cítili, když spatřili vzkříšeného Pána?

Požádejte některého studenta, aby přečetl tato slova staršího Josepha B. Wirthlina:

„A v jediném okamžiku oči, neustále naplněné slzami, oschly. Rty, které tiše
pronášely modlitby strasti a zármutku, naplnily nyní ovzduší podivuhodnou
chválou, neboť Ježíš Kristus, Syn žijícího Boha, stál před nimi jako prvotiny
vzkříšení, důkaz toho, že smrt je pouze počátek nové a podivuhodné existence.“
(„Neděle přijde“, 30.)

• Jak nám poznání toho, že Ježíš Kristus byl vzkříšen, může pomoci ve chvílích,
kdy truchlíme nad ztrátou někoho blízkého? (Protože byl Ježíš Kristus vzkříšen,
bude vzkříšen každý, kdo kdy na této zemi žil. [Viz 1. Korintským 15:20–22.])

Shrňte Jana 20:21–23 tím, že vysvětlíte, že poté, co Ježíš ukázal učedníkům rány ve
svých rukou a boku, je pověřil, aby konali Jeho dílo, a řekl jim: „Přijměte Ducha
svatého.“ (Verš 22.)
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Požádejte některého studenta, aby přečetl Jana 20:24–25. Vyzvěte členy třídy, aby
text sledovali a zjistili, který apoštol při této posvátné události nebyl přítomen.

• Který apoštol nebyl přítomen, když ostatní apoštolové spatřili
vzkříšeného Pána?

• Co podle verše 25 řekl Tomáš, že potřebuje k tomu, aby uvěřil?

• V čem se Tomášova odpověď v tomto verši liší od Janovy reakce v Janovi 20:8,
když spatřil prázdný hrob?

• Proč podle vás bylo pro Tomáše obtížné uvěřit?

Požádejte několik studentů, aby se střídali při čtení Jana 20:26–29. Vyzvěte členy
třídy, aby zjistili, co Tomáš zažil osm dní poté, co řekl, že nevěří, že byl Ježíš
vzkříšen.

Namísto toho, abyste požádali několik studentů o čtení, byste mohli pustit
video „Blessed Are They That Have Not Seen, and Yet Have Believed“

[„Blahoslavení, kteříž neviděli, a uvěřili“] (2:29) ze série videí The Life of Jesus Christ
Bible Videos [Biblická videa o životě Ježíše Krista], abyste jim pomohli představit si, co
Tomáš podle těchto veršů zažil. Toto video je k dispozici na stránkách LDS.org.

• K čemu Ježíš vyzval Tomáše poté, co mu dovolil dotknout se Jeho rukou a boku?
(Aby byl věřící.)

• Co si podle verše 29 Ježíš přál, aby Tomáš pochopil?

• Jaké zásadě se můžeme z tohoto Spasitelova učení naučit? (Poté, co studenti
odpovědí, napište na tabuli tuto zásadu: Pokud se rozhodneme věřit v Ježíše
Krista, i když Ho nevidíme, budeme požehnáni.)

Rozdělte studenty do skupin po dvou nebo po třech a každé skupině dejte
materiál na rozdání s níže uvedenými otázkami.

Pokud se rozhodneme věřit v Ježíše Krista, i když Ho
nevidíme, budeme požehnáni
1. Proč jste se rozhodli věřit v Ježíše Krista, i když jste Ho smrtelnýma očima neviděli?

2. Co můžeme dělat pro to, abychom ukázali, že jsme se rozhodli věřit v Ježíše Krista?

3. Jaká požehnání získáváte díky tomu, že jste se rozhodli věřit v Ježíše Krista?

Požádejte každou skupinu, aby o těchto otázkách diskutovali a zapsali své odpovědi
do tohoto materiálu na rozdání nebo do studijního deníku. Poté, co studentům
poskytnete dostatek času, několik z nich požádejte, aby se o své odpovědi podělili
s ostatními členy třídy.

Vysvětlete, že přestože Ježíš učil, že budeme požehnáni, pokud se rozhodneme
v Něj věřit, i když Ho nevidíme, poskytuje nám svědky jako základ našeho
náboženského přesvědčení.

Požádejte některého studenta, aby přečetl Jana 20:30–31. Vyzvěte členy třídy, aby
text sledovali a zjistili, proč Jan tyto události zapsal.
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• Proč Jan tyto události zapsal? (Mohli byste vysvětlit, že slovo život [verš 31]
znamená v tomto kontextu věčný život.)

• Jakým pravdám o svědectví apoštolů a proroků se můžeme z verše 31 naučit?
(Studenti mohou použít různá slova, ale v jejich odpovědích by měly zaznít
pravdy podobné těmto: Apoštolové a proroci svědčí o Ježíši Kristu,
abychom uvěřili, že je Syn Boží. Když se rozhodneme věřit ve svědectví
apoštolů a proroků ohledně Ježíše Krista, budeme moci obdržet věčný
život. Tato víra v sobě zahrnuje to, že se snažíme dodržovat Jeho přikázání a žít
věrně podle tohoto svědectví.)

• Jak svědectví apoštolů a proroků posilují vaši víru v Ježíše Krista?

Na závěr se podělte o své svědectví o Ježíši Kristu. Povzbuďte studenty, aby
uplatňovali pravdy, které rozpoznali v Janovi 20, tím, že si určí, jak budou
projevovat víru v Ježíše Krista.
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LEKCE 80

Jan 21
Úvod
Vzkříšený Pán se ukázal svým učedníkům, zatímco rybařili.
Ježíš na břehu se svými učedníky pojedl a požádal Petra, aby
projevoval svou lásku k Pánu tím, že bude pást Jeho ovce.

Ježíš předpověděl jak Petrovu mučednickou smrt, tak Janovo
přenesení.

Náměty pro výuku
Jan 21:1–17
Vzkříšený Pán se ukazuje několika učedníkům u Tiberiadského (Galilejského) moře
Nakreslete na tabuli velké srdce.

Požádejte studenty, aby přišli k tabuli
a napsali do tohoto srdce dvě nebo tři
věci, které mají nejraději. Vysvětlete, že
to mohou být lidé, osobní věci
nebo záliby.

Poté, co studenti dopíší, byste i vy mohli
uvést některé své nejoblíbenější věci.

Shrňte Jana 21:1–2 tím, že vysvětlíte, že
Petr a někteří další učedníci byli poté, co
již dvakrát viděli vzkříšeného Pána, na
břehu Galilejského moře (které se také
nazývá Tiberiadské moře). Požádejte
některého studenta, aby přečetl Jana
21:3. Vyzvěte členy třídy, aby text sledovali a zjistili, co se Petr rozhodl, že
půjde dělat.

• Kterou činnost by podle vás Petr přidal k našemu seznamu nejoblíbenějších věcí
na tabuli? (Poté, co studenti odpovědí, napište do srdce na tabuli rybaření.)

• Jak dlouho Petr a ostatní učedníci lovili ryby? Kolik jich ulovili?

Vyzvěte studenty, aby se zamysleli nad tím, jak se podle nich Petr a ostatní učedníci
asi cítili po dlouhé noci, kdy lovili ryby bez jakéhokoli výsledku.

Požádejte některého studenta, aby přečetl Jana 21:4–6. Vyzvěte členy třídy, aby text
sledovali a zjistili, co se stalo druhý den ráno.

• Kdo byl na břehu?

• Poznali zpočátku učedníci Ježíše?

• Co jim Ježíš řekl, aby udělali?

• Co se stalo poté, co Ježíšův pokyn uposlechli?

Požádejte některého studenta, aby přečetl tato slova staršího Jeffreyho R. Hollanda
z Kvora Dvanácti apoštolů:
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„Před pouhými třemi lety právě tito muži rybařili přesně na tomto jezeře.
V písmech se píše, že při oné příležitosti také ‚celou noc pracovavše, nic
[nechytili]‘ [Lukáš 5:5]. Jistý galilejský spoluobčan na ně ze břehu ale zavolal, aby
spustili sítě, a oni vytáhli ‚veliké [množství] ryb‘ [Lukáš 5:5], kterých bylo tolik, že
se jim sítě roztrhly, a úlovek naplnil dvě lodě do té míry, že se začaly potápět.

Nyní se to opakovalo.“ („První veliké přikázání“, Liahona, listopad 2012, 83.)

• Jak toto druhé zázračné ulovení ryb mohlo učedníkům pomoci poznat, kdo byl
na břehu?

• Jaké myšlenky nebo pocity byste asi měli, kdybyste byli spolu s učedníky
na lodi?

Shrňte Jana 21:7–14 tím, že vysvětlíte, že když se učedníci snažili vytáhnout síť
plnou ryb do lodi, Jan prohlásil, že muž na břehu je Pán. Petr se nedočkavě vrhl do
moře a plaval k Ježíšovi, zatímco ostatní připluli na lodi. Když učedníci dorazili na
břeh, Ježíš pro ně připravoval jídlo.

Vysvětlete, že starší Jeffrey R. Holland tento příběh rozvinul tím, že učil, že poté, co
Petr a další učedníci spolu se Spasitelem poobědvali, Ježíš pravděpodobně „pohlédl
na jejich otlučené loďky, jejich roztřepené sítě a ohromující hromadu 153 ryb“
(„První veliké přikázání“, 84) a pak promluvil k Petrovi.

Požádejte některého studenta, aby přečetl Jana 21:15–17. Vyzvěte členy třídy, aby
text sledovali a zjistili, jakou otázku Ježíš Petrovi opakovaně položil. Vysvětlete jim,
že učení proroků posledních dnů nám může pomoci lépe pochopit, co měl Spasitel
ve skutečnosti na mysli, pokud to z překladu Bible není úplně zřejmé. Mohli byste
studentům navrhnout, aby si to, co najdou, označili.

• Jakou otázku položil Ježíš Petrovi třikrát?

• Když se Ježíš zeptal: „Miluješ-li mne více než [toto všechno]?“ (verš 15 dle
výkladu staršího Hollanda), co tím podle vás měl na mysli? (Ježíš mohl mít na
mysli hromadu ryb nebo další záležitosti spojené se životem rybáře. Na tabuli
vedle srdce napište tuto otázku: Miluješ-li mne více než [toto všechno]?)

• Jak Petr odpověděl?

• Jak byste se asi cítili, kdybyste byli na Petrově místě a Ježíš by se vás třikrát
zeptal, zda Ho milujete?

Abyste studentům pomohli porozumět tomu, proč pravděpodobně Ježíš tuto
otázku položil třikrát, požádejte některého z nich, aby přečetl tato slova staršího
Hollanda:

„Ježíš … odpověděl (a opět jsem si vědom toho, že rozvíjím své myšlenky, které
nejsou v písmech) a možná řekl něco jako: ‚Petře, proč jsi tedy zde? Proč jsme
zpátky na témže břehu, u těchto stejných sítí a vedeme tentýž rozhovor? Nebylo
snad očividné tehdy a není snad očividné i nyní, že pokud bych chtěl rybu, dokáži
si ji chytit? To, co potřebuji, Petře, jsou učedníci – a ty potřebuji stále. Potřebuji
někoho, kdo bude pást mé ovce a zachraňovat mé beránky. Potřebuji někoho, kdo
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bude kázat mé evangelium a hájit mou víru. Potřebuji někoho, kdo mě miluje, kdo mě opravdu,
opravdu miluje a kdo miluje to, čím mě Otec v nebi pověřil. … A tak, Petře, tě podruhé a patrně
naposledy žádám, abys toto vše opustil a abys šel, učil a svědčil, pracoval a oddaně sloužil, až do
dne, kdy ti udělají přesně to, co udělali mně.‘“ („První veliké přikázání“, 84.)

• Jaké zásadě se můžeme z Petrovy zkušenosti naučit? (Poté, co studenti
odpovědí, napište na tabuli tuto zásadu: Milujeme-li Spasitele a Nebeského
Otce více než cokoli jiného, budeme pást Jejich ovce.)

• Kdo jsou ovce Nebeského Otce a Ježíše Krista? Jak je můžeme pást?

Požádejte některého studenta, aby přečetl tato slova staršího Roberta D. Halese
z Kvora Dvanácti apoštolů:

„Toto je Kristova výzva i ke každému dnešnímu křesťanovi: ‚Pasiž beránky mé. …
Pasiž ovce mé‘ – dělte se o mé evangelium s mladými i starými, pozvedejte je,
žehnejte jim, utěšujte je, povzbuzujte je a posilujte je, obzvláště ty, kteří smýšlí
jinak než my a jsou jiné víry.“ („Buďme křesťany více podobnými Kristu“,
Liahona, listopad 2012, 91.)

Abyste členům třídy pomohli porozumět tomu, jak se zásada, kterou právě
rozpoznali, může týkat i nás, požádejte tři z nich, aby se střídali při čtení
následujících situací. (Tyto situace můžete přizpůsobit potřebám a zájmům svých
studentů.) Po přečtení každé situace položte otázky, které jsou uvedené za nimi.

1. Skupina chlapců nabízí mladému muži, aby si k nim sedl při obědě, a on doufá,
že se s nimi spřátelí. Během konverzace si jeden z chlapců začíná před všemi
dobírat jiného chlapce.

2. Mladá žena ráda hraje fotbal. Každý týden mu věnuje mnoho hodin a má jen
velmi málo času na další činnosti, jako jsou rodinný domácí večer či osobní
studium písem.

3. Mladý muž má plno práce jak s akademickými, tak mimoškolními činnostmi.
Celý týden se těší na to, až v pátek večer stráví trochu drahocenného volného
času s přáteli. Těsně před tím, než jednomu z nich onen večer zavolá, mu volá
jeho společník pro domácí učení, aby zjistil, zda s ním může jít pomoci jedné
přidělené rodině, která naléhavě potřebuje pomoc.

• Jak se může tato osoba rozhodnout?

• Co by mohla udělat, aby projevila svou lásku k Pánu? Jak by tímto jednáním
projevila lásku k Pánu?

Požádejte některého studenta, aby přečetl tato slova staršího Hollanda:
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„Milovaní bratři a sestry, nevím přesně, co budeme prožívat během Soudného
dne, ale budu velmi překvapen, pokud se v určité chvíli během tohoto rozhovoru
Bůh nezeptá přesně na totéž, na co se Kristus zeptal Petra: ‚Miloval jsi mne?‘“
(„První veliké přikázání“, 84.)

Podělte se o své svědectví o tom, jak je důležité rozhodnout se milovat Nebeského
Otce a Ježíše Krista nade vše ostatní a projevovat tuto lásku tím, že budeme pást
Jejich ovce.

Ukažte na věci uvedené v srdci na tabuli a na otázku napsanou vedle nich:
„Miluješ-li mne více než [toto všechno]?“ Podtrhněte slovo [toto všechno] a vyzvěte
studenty, aby ve studijním deníku nebo zápisníku odpověděli na tyto otázky:

• Kdyby vám Ježíš položil stejnou otázku, co by podle vás měl slovy „[toto
všechno]“ ve vašem životě na mysli?

• Jak byste na Jeho otázku odpověděli?

• Jak budete projevovat svou lásku k Pánu?

Činnosti vyžadující psaní
Budete-li občas studenty vyzývat, aby písemně odpověděli na otázky, které podněcují
k zamyšlení, pomůže jim to prohlubovat a tříbit myšlenky. Písemné úkoly kromě jiného studentům
umožňují osobně se zapojovat do výuky a získávat inspiraci ohledně toho, jak mohou uplatňovat
to, čemu se učí.

Jan 21:18–25
Ježíš předpovídá Petrovu mučednickou smrt a Janovo přenesení
Shrňte Jana 21:18–21 vysvětlením, že Ježíš prorokoval, že až Petr zestárne, tak
„[ztáhne] ruce své“ (verš 18) a bude veden tam, kam nebude chtít jít. Běžně se má
za to, že Petr zemřel ukřižováním. Nicméně se říká, že Petr žádal, aby byl ukřižován
vzhůru nohama, protože se nepovažoval být hoden toho, aby zemřel stejným
způsobem jako Spasitel. (Viz Joseph Fielding Smith, Doctrines of Salvation,
comp. Bruce R. McConkie, 3 vols. [1954–1956], 3:151–152.)

Když Petr o tomto proroctví uslyšel, zeptal se, co se stane apoštolu Janovi, který byl
rovněž známý jako Jan Milovaný. Požádejte některého studenta, aby přečetl Jana
21:22–23. Vyzvěte členy třídy, aby text sledovali a zjistili, jak Spasitel Petrovi
odpověděl.

• Co se Petr o Janovi dozvěděl?

Vysvětlete, že slovo nechati ve verši 22 znamená zůstat naživu na zemi. To
znamená, že Jan zůstane na zemi jako přenesená bytost až do Druhého příchodu
Ježíše Krista. Přenesené bytosti jsou „osoby, které jsou proměněny, takže až do
svého vzkříšení do nesmrtelnosti nezakusí bolest ani smrt“. (Průvodce k písmům,
„Přenesené bytosti“, scriptures.lds.org.)
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• Na co podle verše 22 Ježíš chtěl, aby se Petr soustředil, spíš než aby si dělal
starosti o to, co se přihodí Janovi?

Požádejte některého studenta, aby přečetl Jana 21:24–25. Vyzvěte členy třídy, aby
text sledovali a zaměřili se na to, co chtěl Jan, aby každý na konci jeho
záznamu věděl.

• Co chtěl Jan, aby každý na konci jeho záznamu věděl?

Na tabuli napište tyto otázky:

Ze všeho, co bylo napsáno v záznamech od Matouše, Marka, Lukáše a Jana, který
příběh, událost či nauka ze Spasitelovy pozemské služby na vás měly největší
vliv? Proč?

Vyzvěte studenty, aby se zamysleli nad tím, jak by na tyto otázky odpověděli. Mohli
byste potichu pustit nahrávku některé náboženské písně, například „Pojďte za
mnou“ (Náboženské písně, č. 60), a říct studentům, aby si prošli písma a studijní
deník nebo zápisník a připomněli si některé pravdy, kterým se naučili. Po uplynutí
přiměřené doby požádejte několik z nich, aby přišli dopředu a podělili se o své
odpovědi na tyto otázky.

Na závěr byste mohli vydat svědectví o pravdivosti Matoušova, Markova, Lukášova
a Janova záznamu o pozemské službě Ježíše Krista a o Jeho Usmíření.

LEKCE 80

468



LEKCE PRO DOMÁCÍ STUDIUM

Jan 16–21 (16. blok)
Přípravné materiály pro učitele domácího studia
Shrnutí denních lekcí domácího studia
Následující shrnutí událostí, nauk a zásad, s nimiž se studenti seznámili při studiu Jana 16–21 (16. blok), nemá být
součástí vaší lekce. Lekce, kterou učíte, se soustřeďuje pouze na některé z těchto nauk a zásad. Při zvažování potřeb
svých studentů se řiďte nabádáním Svatého Ducha.

1. den (Jan 16)
Z toho, čemu Ježíš učil při Poslední večeři apoštoly, se studenti naučili tomu, že Duch Svatý nás může vést k veškeré
pravdě a ukázat nám, co přijde v budoucnu. Dozvěděli se také, že Duch Svatý zjevuje pravdy a pokyny, které přicházejí
od Nebeského Otce a Ježíše Krista. Díky tomu, že Ježíš Kristus přemohl svět, můžeme být dobré mysli
a pociťovat pokoj.

2. den (Jan 17)
Při studiu Přímluvné modlitby Ježíše Krista se studenti dozvěděli, že abychom mohli obdržet věčný život, musíme
poznat Nebeského Otce a Jeho Syna Ježíše Krista. Naučili se také tomu, že jako učedníci Ježíše Krista máme být ve
světě, ale ne ze světa. Když studenti četli o tom, jak se Ježíš modlil, aby Jeho učedníci byli zajedno s Ním a s Otcem,
dozvěděli se, že když přicházíme ke Kristu a přijímáme požehnání Jeho Usmíření, můžeme být zajedno s Otcem
a Synem.

3. den (Jan 18–19)
Z příkladu sobeckého Piláta se studenti naučili tomu, že upřednostňování vlastních zájmů před konáním toho, co je
správné, nás povede k hříchu. Ze studia Janova záznamu Ukřižování se studenti dozvěděli, že Spasitelův příklad
můžeme následovat tím, že se rozhodneme pomáhat druhým, i když sami potřebujeme pomoc.

4. den (Jan 20–21)
V této lekci studenti studovali Janův záznam Vzkříšení Ježíše Krista. Dozvěděli se, že Ježíš Kristus svým Vzkříšením
překonal smrt. Z Tomášovy zkušenosti se dozvěděli, že pokud se rozhodneme věřit v Ježíše Krista, i když Ho nevidíme,
budeme požehnáni.

Úvod
Vzkříšený Pán se ukázal svým učedníkům, zatímco rybařili. Ježíš na břehu se svými
učedníky pojedl a požádal Petra, aby projevoval svou lásku k Pánu tím, že bude pást
Jeho ovce.

Náměty pro výuku
Jan 21:1–17
Vzkříšený Pán se ukazuje několika učedníkům u Tiberiadského (Galilejského) moře
Nakreslete na tabuli velké srdce.
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Požádejte studenty, aby přišli k tabuli
a napsali do tohoto srdce dvě nebo tři
nejoblíbenější věci. Vysvětlete, že to
mohou být lidé, osobní věci nebo záliby.

Poté, co studenti dopíší, byste i vy mohli
uvést některé své nejoblíbenější věci.

Shrňte Jana 21:1–2 tím, že vysvětlíte, že
Petr a někteří další učedníci byli poté, co
již dvakrát viděli vzkříšeného Pána, na
břehu Galilejského moře (které se také
nazývá Tiberiadské moře).

Požádejte některého studenta, aby
přečetl Jana 21:3. Vyzvěte členy třídy,
aby text sledovali a zjistili, co se Petr rozhodl, že půjde dělat.

• Kterou činnost by podle vás Petr přidal k našemu seznamu nejoblíbenějších věcí
na tabuli? (Poté, co studenti odpovědí, napište do srdce na tabuli rybaření.)

• Jak dlouho Petr a ostatní učedníci lovili ryby? Kolik jich ulovili?

Vyzvěte studenty, aby se zamysleli nad tím, jak se podle nich Petr a ostatní učedníci
asi cítili po dlouhé noci, kdy lovili ryby bez jakéhokoli výsledku.

Požádejte některého studenta, aby přečetl Jana 21:4–6. Vyzvěte členy třídy, aby text
sledovali a zjistili, co se stalo druhý den ráno.

• Co se stalo poté, co učedníci celou noc bez úspěchu rybařili?

Shrňte Jana 21:7–14 tím, že vysvětlíte, že když se učedníci snažili vytáhnout síť
plnou ryb do lodi, Jan prohlásil, že muž na břehu je Pán. Petr se nedočkavě vrhl do
moře a plaval k Ježíšovi, zatímco ostatní připluli na lodi. Když učedníci dorazili na
břeh, Ježíš pro ně připravoval jídlo.

Požádejte některého studenta, aby přečetl následující slova staršího Jeffreyho
R. Hollanda z Kvora Dvanácti apoštolů:

„Po radostném opětovném setkání se vzkříšeným Ježíšem vedl Petr se Spasitelem
rozhovor, který považuji za klíčový přelom v apoštolské službě obecně a dozajista
v Petrově osobním životě, neboť tohoto muže, pevného jako skála, posunul
k velkolepému životu naplněnému oddanou službou a vedením. Ježíš pohlédl na
jejich otlučené loďky, jejich roztřepené sítě a ohromující hromadu 153 ryb
a [promluvil na] svého služebně nejstaršího apoštola.“ („První veliké přikázání“,

Liahona, listopad 2012, 83–84.)

Požádejte některého studenta, aby přečetl Jana 21:15–17. Vyzvěte členy třídy, aby
text sledovali a zjistili, jakou otázku Ježíš Petrovi opakovaně položil. Vysvětlete jim,
že učení proroků posledních dnů nám může pomoci lépe pochopit, co měl Spasitel
ve skutečnosti na mysli, pokud to z překladu Bible není úplně zřejmé. Mohli byste
studentům navrhnout, aby si to, co najdou, označili.

• Jakou otázku Ježíš Petrovi třikrát položil?
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• Když se Ježíš zeptal: „Miluješ-li mne více než [toto všechno]?“ (verš 15 dle
výkladu staršího Hollanda), co tím podle vás měl na mysli? (Ježíš mohl mít na
mysli hromadu ryb nebo další záležitosti spojené se životem rybáře. Na tabuli
vedle srdce napište tuto otázku: Miluješ-li mne více než [toto všechno]?)

• Jak Petr odpověděl?

• Jak byste se asi cítili, kdybyste byli na Petrově místě a Ježíš by se vás třikrát
zeptal, zda Ho milujete?

Abyste studentům pomohli porozumět tomu, proč pravděpodobně Ježíš tuto
otázku položil a nechal Petra třikrát odpovědět, požádejte některého z nich, aby
přečetl tato slova staršího Hollanda:

„Ježíš … odpověděl (a opět jsem si vědom toho, že rozvíjím své myšlenky, které
nejsou v písmech) a možná řekl něco jako: ‚Petře, proč jsi tedy zde? Proč jsme
zpátky na témže břehu, u těchto stejných sítí a vedeme tentýž rozhovor? Nebylo
snad očividné tehdy a není snad očividné i nyní, že pokud bych chtěl rybu, dokáži
si ji chytit? To, co potřebuji, Petře, jsou učedníci – a ty potřebuji stále. Potřebuji
někoho, kdo bude pást mé ovce a zachraňovat mé beránky. Potřebuji někoho, kdo

bude kázat mé evangelium a hájit mou víru. Potřebuji někoho, kdo mě miluje, kdo mě opravdu,
opravdu miluje a kdo miluje to, čím mě Otec v nebi pověřil. … A tak, Petře, tě podruhé a patrně
naposledy žádám, abys toto vše opustil a abys šel, učil a svědčil, pracoval a oddaně sloužil, až do
dne, kdy ti udělají přesně to, co udělali mně.‘“ („První veliké přikázání“, 84.)

• Jaké zásadě se můžeme z Pánova rozhovoru s Petrem naučit? (Až studenti
odpovědí, napište na tabuli tuto zásadu: Milujeme-li Spasitele a Nebeského
Otce více než cokoli jiného, budeme pást Jejich ovce.)

• Kdo jsou ovce Nebeského Otce a Ježíše Krista? Jak je můžeme pást?

Abyste studentům pomohli porozumět tomu, jak můžeme pást ovce Nebeského
Otce a Ježíše Krista, požádejte některého z nich, aby přečetl tato slova staršího
Roberta D. Halese z Kvora Dvanácti apoštolů:

„Toto je Kristova výzva i ke každému dnešnímu křesťanovi: ‚Pasiž beránky mé. …
Pasiž ovce mé‘ – dělte se o mé evangelium s mladými i starými, pozvedejte je,
žehnejte jim, utěšujte je, povzbuzujte je a posilujte je, obzvláště ty, kteří smýšlí
jinak než my a jsou jiné víry.“ („Buďme křesťany více podobnými Kristu“,
Liahona, listopad 2012, 91.)

Abyste členům třídy pomohli porozumět tomu, jak můžeme uplatňovat zásadu, že
máme milovat Boha více než cokoli jiného, požádejte tři z nich, aby se střídali při
čtení následujících situací. Po přečtení každé situace položte otázky, které jsou
uvedené za nimi.

1. Skupina chlapců nabízí mladému muži, aby si k nim sedl při obědě, a doufá, že
se s nimi spřátelí. Během konverzace si jeden z chlapců začíná před všemi
dobírat jiného chlapce.
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2. Mladá žena ráda hraje fotbal. Každý týden mu věnuje mnoho hodin a má jen
velmi málo času na další činnosti, jako je rodinný domácí večer či osobní
studium písem.

3. Mladý muž má plno práce jak s akademickými, tak mimoškolními činnostmi.
Celý týden se těší na to, až v pátek večer stráví trochu drahocenného volného
času s přáteli. Těsně před tím, než jednomu z nich onen večer zavolá, mu volá
jeho společník pro domácí učení, aby zjistil, zda s ním může jít pomoci jedné
přidělené rodině, která naléhavě potřebuje pomoc.

• Jaké možnosti má tento člověk k dispozici?

• Co by mohl udělat, aby projevil svou lásku k Pánu? Jak by tímto jednáním
projevil lásku k Pánu?

Požádejte některého studenta, aby přečetl následující slova staršího Hollanda:

„Milovaní bratři a sestry, nevím přesně, co budeme prožívat během Soudného
dne, ale budu velmi překvapen, pokud se v určité chvíli během tohoto rozhovoru
Bůh nezeptá přesně na totéž, na co se Kristus zeptal Petra: ‚Miloval jsi mne?‘“
(„První veliké přikázání“, 84.)

Podělte se o své svědectví o tom, jak je důležité rozhodnout se milovat Nebeského
Otce a Ježíše Krista nade vše ostatní a projevovat tuto lásku tím, že budeme pást
Jejich ovce.

Ukažte na věci uvedené v srdci na tabuli a na otázku napsanou vedle nich:
„Miluješ-li mne více než [toto všechno]?“ Podtrhněte slovo [toto všechno] a vyzvěte
studenty, aby ve studijním deníku nebo zápisníku odpověděli na tyto otázky:

• Kdyby vám Ježíš položil stejnou otázku, co by podle vás měl slovy „[toto
všechno]“ ve vašem životě na mysli?

• Jak byste na Jeho otázku odpověděli?

Na závěr studia evangelií požádejte několik studentů, aby se podělili o to, co si
v rámci úkolu lekce ze 4. dne napsali do studijního deníku ohledně toho, který
příběh, událost či nauka ze Spasitelovy služby ve smrtelnosti jim pomohly uvěřit, že
Ježíš Kristus je Syn Boží, nebo tuto víru posílit.

Příští blok (Skutkové 1–5)
Vyzvěte studenty, aby při studiu Skutků 1–5 vyhledali odpovědi na tyto otázky: Kdo
vedl Církev po Spasitelově smrti a Vzkříšení? Jak byli vybráni další apoštolové? Jaký
zázrak se udál v den letnic? Jaký vliv měl na zázrak toho dne Duch Svatý? Jaký
zázrak vykonal Petr u chrámu a co se mu kvůli tomu stalo? Co se stalo Ananiášovi
a Zafiře kvůli tomu, že lhali svému vedoucímu kněžství?
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Dodatek



Rozvrhy četby písem
Cíle Seminářů a institutů náboženství pomáháme naplňovat tím, že studenty
povzbuzujeme k tomu, aby 1) četli a studovali písma každý den a 2) četli písma,
která se v daném roce studují. (Tabulky pro zaznamenávání četby celého Nového
zákona lze najít spolu s Kartičkami pro Mistrovství v písmu – Nový zákon na
stránkách LDS.org a na stránkách store.lds.org [katalog. č. 10480 121].)

Abyste studentům pomohli sledovat jejich pokrok, můžete jim tyto rozvrhy četby
poskytnout. Pokud chcete o každodenní četbě studentů podávat zprávu, řiďte se
pokyny uvedenými v části Pokyny o podávání zpráv o četbě písem. Tyto pokyny
najdete na stránkách si.lds.org pomocí vyhledání slov „scripture reading reporting
instructions“.

Rozvrh četby Nového zákona

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16Matouš

17 18 19 20 21 22 23 JS–M 1 25 26 27 28

Marek 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16Lukáš

17 18 19 20 21 22 23 24

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16Jan

17 18 19 20 21

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16Skutkové

17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Římanům 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1. Korintským 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

2. Korintským 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Galatským 1 2 3 4 5 6

Efezským 1 2 3 4 5 6

Filipenským 1 2 3 4

Kolossenským 1 2 3 4

1. Tessalonicenským 1 2 3 4 5

2. Tessalonicenským 1 2 3

1. Timoteovi 1 2 3 4 5 6

2. Timoteovi 1 2 3 4

Titovi 1 2 3

Filemonovi 1
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Židům 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Jakub 1 2 3 4 5

1. Petrova 1 2 3 4 5

2. Petrova 1 2 3

1. Janova 1 2 3 4 5

2. Janova 1

3. Janova 1

Judas 1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16Zjevení

17 18 19 20 21 22

Rozvrh každodenní četby písem

Led Úno Bře Dub Kvě Čen Čec Srp Zář Říj Lis Pro

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11

12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13

14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14

15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15

16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16

17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17

18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18

19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19
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Led Úno Bře Dub Kvě Čen Čec Srp Zář Říj Lis Pro

20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21

22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22

23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23

24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24

25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25

26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26

27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27

28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28

29 (29) 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29

30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30

31 31 31 31 31 31 31
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Průvodce časovým
rozložením výuky pro
učitele denního studia
Doporučený rozvrh pro školní rok s 36 týdny

Týden Lekce Úsek v písmech

1 1. den: Lekce 1 Úvod k Novému zákonu

2. den: Lekce 2 Plán spasení

3. den: Lekce 3 Úloha studenta

4. den: Lekce 4 Studium písem

5. den: Lekce 5 Kontext a přehled Nového zákona

2 1. den: Lekce 6 Matouš 1–2

2. den: Lekce 7 Matouš 3

3. den: Přizpůsobitelný den (viz náměty pro přizpůsobitelné dny)

4. den: Lekce 8 Matouš 4

5. den: Lekce 9 Matouš 5:1–16

Matouš 1:1–5:16

3 1. den: Lekce 10 Matouš 5:17–48

2. den: Přizpůsobitelný den (viz náměty pro přizpůsobitelné dny)

3. den: Lekce 11 Matouš 6

4. den: Lekce 12 Matouš 7

5. den: Lekce 13 Matouš 8–10

Matouš 5:17–10:42

4 1. den: Lekce 14 Matouš 11–12

2. den: Lekce 15 Matouš 13:1–23

3. den: Lekce 16 Matouš 13:24–58

4. den: Lekce 17 Matouš 14

5. den: Lekce 18 Matouš 15

Matouš 11–15

5 1. den: Přizpůsobitelný den (viz náměty pro přizpůsobitelné dny)

2. den: Lekce 19 Matouš 16

3. den: Lekce 20 Matouš 17

4. den: Lekce 21 Matouš 18

5. den: Lekce 22 Matouš 19–20

Matouš 16–20
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Týden Lekce Úsek v písmech

6 1. den: Lekce 23 Matouš 21:1–16

2. den: Lekce 24 Matouš 21:17–22:14

3. den: Lekce 25 Matouš 22:15–46

4. den: Lekce 26 Matouš 23

5. den: Lekce 27 Joseph Smith–Matouš; Matouš 24

Matouš 21–24

7 1. den: Lekce 28 Matouš 25:1–13

2. den: Přizpůsobitelný den (viz náměty pro přizpůsobitelné dny)

3. den: Lekce 29 Matouš 25:14–46

4. den: Lekce 30 Matouš 26:1–30

5. den: Lekce 31 Matouš 26:31–75

Matouš 25–26

8 1. den: Lekce 32 Matouš 27:1–50

2. den: Lekce 33 Matouš 27:51–28:20

3. den: Lekce 34 Marek 1

4. den: Lekce 35 Marek 2–3

5. den: Přizpůsobitelný den (viz náměty pro přizpůsobitelné dny)

Matouš 27 – Marek 3

9 1. den: Lekce 36 Marek 4–5

2. den: Lekce 37 Marek 6

3. den: Lekce 38 Marek 7–8

4. den: Lekce 39 Marek 9:1–29

5. den: Lekce 40 Marek 9:30–50

Marek 4–9

10 1. den: Přizpůsobitelný den (viz náměty pro přizpůsobitelné dny)

2. den: Lekce 41 Marek 10

3. den: Lekce 42 Marek 11–16

4. den: Lekce 43 Lukáš 1

5. den: Lekce 44 Lukáš 2

Marek 10 – Lukáš 2

11 1. den: Lekce 45 Lukáš 3–4

2. den: Lekce 46 Lukáš 5

3. den: Lekce 47 Lukáš 6:1–7:18

4. den: Lekce 48 Lukáš 7:18–50

5. den: Lekce 49 Lukáš 8–9

Marek 3–9

12 1. den: Lekce 50 Lukáš 10:1–37

2. den: Lekce 51 Lukáš 10:38–12:59

3. den: Přizpůsobitelný den (viz náměty pro přizpůsobitelné dny)

4. den: Lekce 52 Lukáš 13–14

5. den: Lekce 53 Lukáš 15

Lukáš 10–15
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Týden Lekce Úsek v písmech

13 1. den: Lekce 54 Lukáš 16

2. den: Lekce 55 Lukáš 17

3. den: Lekce 56 Lukáš 18–21

4. den: Lekce 57 Lukáš 22

5. den: Lekce 58 Lukáš 23

Lukáš 16–23

14 1. den: Lekce 59 Lukáš 24

2. den: Lekce 60 Jan 1

3. den: Lekce 61 Jan 2

4. den: Lekce 62 Jan 3

5. den: Lekce 63 Jan 4

Lukáš 24 – Jan 4

15 1. den: Lekce 64 Jan 5

2. den: Lekce 65 Jan 6

3. den: Lekce 66 Jan 7

4. den: Lekce 67 Jan 8:1–30

5. den: Přizpůsobitelný den (viz náměty pro přizpůsobitelné dny)

Jan 5–8:30

16 1. den: Lekce 68 Jan 8:31–59

2. den: Lekce 69 Jan 9

3. den: Lekce 70 Jan 10

4. den: Lekce 71 Jan 11

5. den: Lekce 72 Jan 12

Jan 8:31–12:50

17 1. den: Lekce 73 Jan 13

2. den: Lekce 74 Jan 14

3. den: Lekce 75 Jan 15

4. den: Lekce 76 Jan 16

5. den: Lekce 77 Jan 17

Jan 13–17

18 1. den: Lekce 78 Jan 18–19

2. den: Lekce 79 Jan 20

3. den: Lekce 80 Jan 21

4. den: Přizpůsobitelný den (vyučovací hodina doporučená pro
provedení „Hodnoticí zkoušky z Nového zákona pro části:
Matouš – Jan“)

5. den: Přizpůsobitelný den (vyučovací hodina doporučená pro
zhodnocení „Hodnoticí zkoušky z Nového zákona pro části:
Matouš – Jan“)

Jan 18–21

19 1. den: Lekce 81 Skutkové 1:1–8

2. den: Lekce 82 Skutkové 1:9–26

3. den: Lekce 83 Skutkové 2

4. den: Lekce 84 Skutkové 3

5. den: Lekce 85 Skutkové 4–5

Skutkové 1–5
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Týden Lekce Úsek v písmech

20 1. den: Lekce 86 Skutkové 6–7

2. den: Lekce 87 Skutkové 8

3. den: Přizpůsobitelný den (viz náměty pro přizpůsobitelné dny)

4. den: Lekce 88 Skutkové 9

5. den: Lekce 89 Skutkové 10–11

Skutkové 6–11

21 1. den: Lekce 90 Skutkové 12

2. den: Lekce 91 Skutkové 13–14

3. den: Lekce 92 Skutkové 15

4. den: Lekce 93 Skutkové 16

5. den: Lekce 94 Skutkové 17

Skutkové 12–17

22 1. den: Lekce 95 Skutkové 18–19

2. den: Lekce 96 Skutkové 20–22

3. den: Přizpůsobitelný den (viz náměty pro přizpůsobitelné dny)

4. den: Lekce 97 Skutkové 23–26

5. den: Lekce 98 Skutkové 27–28

Skutkové 18–28

23 1. den: Lekce 99 Římanům 1–3

2. den: Lekce 100 Římanům 4–7

3. den: Lekce 101 Římanům 8–11

4. den: Lekce 102 Římanům 12–16

5. den: Přizpůsobitelný den (viz náměty pro přizpůsobitelné dny)

Římanům 1–16

24 1. den: Lekce 103 1. Korintským 1–2

2. den: Lekce 104 1. Korintským 3–4

3. den: Lekce 105 1. Korintským 5–6

4. den: Lekce 106 1. Korintským 7–8

5. den: Přizpůsobitelný den (viz náměty pro přizpůsobitelné dny)

1. Korintským 1–8

25 1. den: Lekce 107 1. Korintským 9–10

2. den: Lekce 108 1. Korintským 11

3. den: Lekce 109 1. Korintským 12

4. den: Lekce 110 1. Korintským 13–14

5. den: Lekce 111 1. Korintským 15:1–29

1. Korintským
9–15:29

26 1. den: Lekce 112 1. Korintským 15:30–16:24

2. den: Přizpůsobitelný den (viz náměty pro přizpůsobitelné dny)

3. den: Lekce 113 2. Korintským 1–3

4. den: Lekce 114 2. Korintským 4–5

5. den: Lekce 115 2. Korintským 6–7

1. Korintským 15:30
– 2. Korintským 7
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Týden Lekce Úsek v písmech

27 1. den: Lekce 116 2. Korintským 8–9

2. den: Přizpůsobitelný den (viz náměty pro přizpůsobitelné dny)

3. den: Lekce 117 2. Korintským 10–13

4. den: Lekce 118 Galatským 1–4

5. den: Lekce 119 Galatským 5–6

2. Korintským 8 –
Galatským 6

28 1. den: Lekce 120 Efezským 1

2. den: Lekce 121 Efezským 2–3

3. den: Lekce 122 Efezským 4

4. den: Lekce 123 Efezským 5–6

5. den: Lekce 124 Filipenským 1–3

Efezským 1 –
Filipenským 3

29 1. den: Lekce 125 Filipenským 4

2. den: Lekce 126 Kolossenským

3. den: Lekce 127 1. Tessalonicenským 1–2

4. den: Lekce 128 1. Tessalonicenským 3–5

5. den: Přizpůsobitelný den (viz náměty pro přizpůsobitelné dny)

Filipenským 4 –
1. Tessalonicenským 5

30 1. den: Lekce 129 2. Tessalonicenským

2. den: Lekce 130 1. Timoteovi

3. den: Lekce 131 2. Timoteovi 1–2

4. den: Lekce 132 2. Timoteovi 3–4

5. den: Lekce 133 Titovi

2. Tessalonicenským 1
– Titovi 3

31 1. den: Lekce 134 Filemonovi

2. den: Lekce 135 Židům 1–4

3. den: Lekce 136 Židům 5–6

4. den: Lekce 137 Židům 7–10

5. den: Lekce 138 Židům 11

Filemonovi 1 –
Židům 11

32 1. den: Lekce 139 Židům 12–13

2. den: Lekce 140 Jakub 1

3. den: Lekce 141 Jakub 2

4. den: Lekce 142 Jakub 3

5. den: Lekce 143 Jakub 4–5

Židům 12 – Jakub 5

33 1. den: Lekce 144 1. Petrova 1–2

2. den: Lekce 145 1. Petrova 3–5

3. den: Přizpůsobitelný den (viz náměty pro přizpůsobitelné dny)

4. den: Lekce 146 2. Petrova 1

5. den: Lekce 147 2. Petrova 2–3

1. Petrova –
2. Petrova
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Týden Lekce Úsek v písmech

34 1. den: Lekce 148 1. Janova

2. den: Lekce 149 2. Janova – 3. Janova

3. den: Lekce 150 Judas

4. den: Lekce 151 Zjevení 1

5. den: Lekce 152 Zjevení 2–3

1. Janova – Zjevení 3

35 1. den: Lekce 153 Zjevení 4–5

2. den: Lekce 154 Zjevení 6–11, 1. část

3. den: Lekce 155 Zjevení 6–11, 2. část

4. den: Lekce 156 Zjevení 12–13

5. den: Lekce 157 Zjevení 14–16

Zjevení 4–16

36 1. den: Lekce 158 Zjevení 17–19

2. den: Lekce 159 Zjevení 20

3. den: Lekce 160 Zjevení 21–22

4. den: Přizpůsobitelný den (vyučovací hodina doporučená pro
provedení „Hodnoticí zkoušky z Nového zákona pro části:
Skutkové – Zjevení“)

5. den: Přizpůsobitelný den (vyučovací hodina doporučená pro
zhodnocení „Hodnoticí zkoušky z Nového zákona pro části:
Skutkové – Zjevení“)

Zjevení 17–22

482



Náměty pro
přizpůsobitelné dny
Průvodce časovým rozložením výuky pro učitele denního studia je založen na
školním roce trvajícím 36 týdnů neboli 180 dnů. Tato příručka obsahuje 160 lekcí
denního studia – zbývá tedy 20 dnů, pro které není připraven žádný učební
materiál. Těchto 20 „přizpůsobitelných dnů“ má být využito moudře k hodnotným
účelům a činnostem, jako jsou například tyto:

1. Hodnoticí zkoušky. Účelem Seminářů a institutů náboženství je „pomáhat
mládeži a mladým dospělým porozumět učení a Usmíření Ježíše Krista a
spoléhat se na ně, stát se způsobilými obdržet požehnání chrámu, a připravovat
sebe, svou rodinu a ostatní na věčný život s Otcem v nebi“. S tímto účelem na
mysli připravily Semináře a instituty hodnoticí zkoušky. Tyto zkoušky mají za cíl
pomoci studentům porozumět tomu, čemu se ve třídě učí, vysvětlit to, věřit
tomu a žít podle toho.

V roce 2014 byly podmínky pro absolvování semináře upraveny tak, že mají-li
studenti seminář úspěšně absolvovat, musí pro každý kurz studia splnit
hodnoticí zkoušky. Tyto zkoušky byste měli provádět jednou za polovinu
školního roku. Každá zkouška má dvě části: 1) provedení zkoušky, která zabere
přibližně 40 minut neboli jednu vyučovací hodinu každodenního studia, a 2)
opravení zkoušky a diskuse se studenty na následující vyučovací hodině. Toto
zhodnocení zkoušky je zcela zásadní součástí úsilí pomoci studentům, aby se
z této zkoušky něčemu naučili. Pokud se vaše třída schází na dobu delší než
60 minut, měli byste napsání zkoušky a jejímu zhodnocení věnovat pouze jednu
vyučovací hodinu.

Hodnoticí zkoušky se mají používat k tomu, aby studentům pomohly. Ve svém
oznámení týkajícím se přidání hodnoticích zkoušek k požadavkům na
absolvování semináře starší Paul V. Johnson ze Sedmdesáti řekl: „Velkou roli
bude hrát přístup učitele. Pokud učitelé uvidí, jak to žehná životu studentů,
budou na hodnoticí zkoušky pohlížet jako na způsob, jak studentům pomoci. …
Myslím si, že pokud bychom měli zmínit jedno varování, tak by to bylo to, že
nechceme, aby na to učitelé nahlíželi jako na nějaký manipulativní nástroj –
buď jako necitlivý nástroj, jak někoho ztrestat, nebo jako jakýsi elitní klub pro
vybrané studenty. Chceme, aby na to nahlíželi jako na něco, co skutečně
požehná jejich životu.“ („Elevate Learning Announcement“ [Celosvětová
schůzka učitelů Seminářů a institutů náboženství, 20. června 2014], si.lds.org.)

Poznámka: Další volitelné hodnoticí zkoušky lze najít na stránkách S&I
(si.lds.org) vyhledáním hesla assessment.

2. Přizpůsobení denních lekcí. Možná budete chtít strávit u nějaké konkrétní
lekce, má-li být její výuka efektivní, více času. Také byste mohli využít
doplňkové náměty pro výuku uvedené na konci některých lekcí nebo věnovat
čas probrání otázek studentů týkajících se konkrétních veršů z písem nebo
konkrétního tématu z evangelia. Díky přizpůsobitelným dnům můžete těchto
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příležitostí využít, a přesto se budete držet stanoveného časového rozložení
lekcí a naplňovat své poslání učit písmům v dané posloupnosti.

3. Osvojování si klíčových veršů a pasáží z písem a Základních nauk. Můžete
využívat činností na procvičení mistrovství v písmu, které se nacházejí průběžně
v celé příručce a v dodatku. Můžete si vytvořit i vlastní činnosti na procvičování
mistrovství v písmu, které se budou opírat o konkrétní potřeby a zájmy vašich
studentů. Část přizpůsobitelného dne byste mohli využít i k činnostem, které
studentům pomohou zopakovat si Základní nauky a prohloubit jejich
porozumění těmto naukám.

4. Procházení již probrané látky. Pro studenty je prospěšné, když se pravidelně
vracejí k tomu, čemu se již naučili v předcházejících lekcích nebo z konkrétní
knihy písem. Mohli byste studentům poskytovat příležitosti, aby vysvětlili
nějakou pravdu z předchozí lekce a podělili se o to, jaký má tato pravda vliv na
jejich život. Také byste mohli vytvořit a zadat studentům kvíz nebo zvolit
nějakou podobnou výukovou činnost, díky níž si zopakují již probranou látku.

5. Možnost přerušení výuky. Školní činnosti či schůzky, místní události, počasí
nebo jiné faktory mohou způsobit, že budete muset čas od času rušit nebo
zkracovat jednotlivé hodiny. Díky přizpůsobitelným dnům můžete tyto výkyvy
vyrovnat.
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Průvodce časovým
rozložením výuky pro
učitele domácího studia
Tato příručka obsahuje 32 lekcí pro týdenní lekce domácího studia, které odpovídají
32 blokům v příručce Nový zákon – studijní průvodce pro studenty semináře formou
domácího studia. Pravděpodobně bude zapotřebí naplánovat čtyři dodatečné
vyučovací hodiny, abyste mohli provést a se studenty projít požadované hodnoticí
zkoušky, což znamená, že celkem budete mít 36 vyučovacích hodin. Jednotlivé
lekce a jejich časové rozložení můžete podle potřeby přizpůsobit, aby to odpovídalo
počtu týdnů, které máte pro výuku k dispozici.

Blok Lekce pro domácí studium

1. blok 1. den: Plán spasení

2. den: Úloha studenta

3. den: Studium písem

4. den: Úvod k Novému zákonu a kontext

Lekce pro učitele: Plán spasení – Úvod k Novému zákonu a kontext

2. blok 1. den: Matouš 1–2

2. den: Matouš 3

3. den: Matouš 4

4. den: Matouš 5

Lekce pro učitele: Matouš 1–5

3. blok 1. den: Matouš 6–7

2. den: Matouš 8–10

3. den: Matouš 11–12

4. den: Matouš 13:1–23

Lekce pro učitele: Matouš 6:1–13:23

4. blok 1. den: Matouš 13:24–58

2. den: Matouš 14

3. den: Matouš 15

4. den: Matouš 16–17

Lekce pro učitele: Matouš 13:24–17:27

5. blok 1. den: Matouš 18–20

2. den: Matouš 21:1–16

3. den: Matouš 21:17–22:14

4. den: Matouš 22:15–46

Lekce pro učitele: Matouš 18–22
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Blok Lekce pro domácí studium

6. blok 1. den: Matouš 23

2. den: Joseph Smith–Matouš; Matouš 24

3. den: Matouš 25

4. den: Matouš 26:1–30

Lekce pro učitele: Matouš 23:1–26:30

7. blok 1. den: Matouš 26:31–75

2. den: Matouš 27–28

3. den: Marek 1

4. den: Marek 2–3

Lekce pro učitele: Matouš 26:31 – Marek 3:35

8. blok 1. den: Marek 4–5

2. den: Marek 6–8

3. den: Marek 9:1–29

4. den: Marek 9:30–50

Lekce pro učitele: Marek 4–9

9. blok 1. den: Marek 10–16

2. den: Lukáš 1

3. den: Lukáš 2

4. den: Lukáš 3–4

Lekce pro učitele: Marek 10 – Lukáš 4

10. blok 1. den: Lukáš 5

2. den: Lukáš 6:1–7:18

3. den: Lukáš 7:18–50

4. den: Lukáš 8:1–10:37

Lekce pro učitele: Lukáš 5:1–10:37

11. blok 1. den: Lukáš 10:38–12:59

2. den: Lukáš 13–15

3. den: Lukáš 16

4. den: Lukáš 17

Lekce pro učitele: Lukáš 10:38–17:37

12. blok 1. den: Lukáš 18–21

2. den: Lukáš 22

3. den: Lukáš 23–24

4. den: Jan 1

Lekce pro učitele: Lukáš 18 – Jan 1
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Blok Lekce pro domácí studium

13. blok 1. den: Jan 2

2. den: Jan 3

3. den: Jan 4

4. den: Jan 5–6

Lekce pro učitele: Jan 2–6

14. blok 1. den: Jan 7

2. den: Jan 8

3. den: Jan 9

4. den: Jan 10

Lekce pro učitele: Jan 7–10

15. blok 1. den: Jan 11

2. den: Jan 12

3. den: Jan 13

4. den: Jan 14–15

Lekce pro učitele: Jan 11–15

16. blok 1. den: Jan 16

2. den: Jan 17

3. den: Jan 18–19

4. den: Jan 20–21

Lekce pro učitele: Jan 16–21

Vyučovací hodina doporučená pro provedení „Hodnoticí zkoušky z Nového zákona pro části: Matouš
– Jan“

Vyučovací hodina doporučená pro zhodnocení „Hodnoticí zkoušky z Nového zákona pro části:
Matouš – Jan“

17. blok 1. den: Skutkové 1:1–8

2. den: Skutkové 1:9–26

3. den: Skutkové 2

4. den: Skutkové 3–5

Lekce pro učitele: Skutkové 1–5

18. blok 1. den: Skutkové 6–7

2. den: Skutkové 8

3. den: Skutkové 9

4. den: Skutkové 10–12

Lekce pro učitele: Skutkové 6–12
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Blok Lekce pro domácí studium

19. blok 1. den: Skutkové 13–14

2. den: Skutkové 15

3. den: Skutkové 16–17

4. den: Skutkové 18–19

Lekce pro učitele: Skutkové 13–19

20. blok 1. den: Skutkové 20–22

2. den: Skutkové 23–28

3. den: Římanům 1–3

4. den: Římanům 4–7

Lekce pro učitele: Skutkové 20 – Římanům 7

21. blok 1. den: Římanům 8–11

2. den: Římanům 12–16

3. den: 1. Korintským 1–2

4. den: 1. Korintským 3–6

Lekce pro učitele: Římanům 8 – 1. Korintským 6

22. blok 1. den: 1. Korintským 7–8

2. den: 1. Korintským 9–10

3. den: 1. Korintským 11

4. den: 1. Korintským 12–14

Lekce pro učitele: 1. Korintským 7–14

23. blok 1. den: 1. Korintským 15:1–29

2. den: 1. Korintským 15:30–16:24

3. den: 2. Korintským 1–3

4. den: 2. Korintským 4–7

Lekce pro učitele: 1. Korintským 15 – 2. Korintským 7

24. blok 1. den: 2. Korintským 8–9

2. den: 2. Korintským 10–13

3. den: Galatským

4. den: Efezským 1

Lekce pro učitele: 2. Korintským 8 – Efezským 1

25. blok 1. den: Efezským 2–3

2. den: Efezským 4–6

3. den: Filipenským 1–3

4. den: Filipenským 4

Lekce pro učitele: Efezským 2 – Filipenským 4
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Blok Lekce pro domácí studium

26. blok 1. den: Kolossenským

2. den: 1. Tessalonicenským

3. den: 2. Tessalonicenským

4. den: 1. Timoteovi

Lekce pro učitele: Kolossenským – 1. Timoteovi

27. blok 1. den: 2. Timoteovi

2. den: Titovi

3. den: Filemonovi

4. den: Židům 1–4

Lekce pro učitele: 2. Timoteovi 1 – Židům 4

28. blok 1. den: Židům 5–6

2. den: Židům 7–10

3. den: Židům 11

4. den: Židům 12 – Jakub 1

Lekce pro učitele: Židům 5 – Jakub 1

29. blok 1. den: Jakub 2–3

2. den: Jakub 4–5

3. den: 1. Petrova 1–2

4. den: 1. Petrova 3–5

Lekce pro učitele: Jakub 2 – 1. Petrova 5

30. blok 1. den: 2. Petrova

2. den: 1. Janova

3. den: 2. Janova – 3. Janova

4. den: Judas

Lekce pro učitele: 2. Petrova – Judas

31. blok 1. den: Zjevení 1–3

2. den: Zjevení 4–5

3. den: Zjevení 6–7

4. den: Zjevení 8–11

Lekce pro učitele: Zjevení 1–11

32. blok 1. den: Zjevení 12–13

2. den: Zjevení 14–16

3. den: Zjevení 17–19

4. den: Zjevení 20–22

Lekce pro učitele: Zjevení 12–22

Vyučovací hodina doporučená pro provedení „Hodnoticí zkoušky z Nového zákona pro části:
Skutkové – Zjevení“
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Blok Lekce pro domácí studium

Vyučovací hodina doporučená pro zhodnocení „Hodnoticí zkoušky z Nového zákona pro části:
Skutkové – Zjevení“
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Úvod k mistrovství v písmu
V rámci programu Semináře a instituty náboženství je vybráno 25 pasáží jako
mistrovství v písmu pro každý ze čtyř kurzů semináře. Tyto verše a pasáže popisují
základní pravdy z písem, které jsou důležité pro porozumění evangeliu, pro jeho
sdílení a pro posilování víry. Verše a pasáže z mistrovství v písmu pro Nový zákon
jsou tyto:

Matouš 5:14–16

Matouš 11:28–30

Matouš 16:15–19

Matouš 22:36–39

Matouš 28:19–20

Lukáš 24:36–39

Jan 3:5

Jan 14:6

Jan 14:15

Jan 17:3

Skutkové 2:36–38

Skutkové 3:19–21

1. Korintským 6:19–20

1. Korintským 15:20–22

1. Korintským 15:40–42

Galatským 5:22–23

Efezským 4:11–14

Filipenským 4:13

2. Tessalonicenským 2:1–3

2. Timoteovi 3:15–17

Židům 12:9

Jakub 1:5–6

Jakub 2:17–18

1. Petrova 4:6

Zjevení 20:12

Studenti semináře jsou povzbuzováni k tomu, aby v těchto pasážích dosáhli
„mistrovství“. Jako učitelé budete lépe schopni pomoci studentům, když si tyto
verše osvojíte i vy sami. Dosažení mistrovství ve verších z písem zahrnuje:

• Nalezení daných veršů na základě znalosti odpovídajících odkazů
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• Porozumění kontextu a obsahu těchto veršů z písem

• Uplatňování zásad a nauk evangelia obsažených v těchto verších z písem

• Naučení se těmto veršům nazpaměť

Důslednost, očekávání a metody
Při plánování toho, jak pomoci studentům, aby si verše z mistrovství v písmu
osvojili, budete úspěšnější tehdy, pokud budete tyto verše důsledně opakovat,
budete od studentů vhodným způsobem něco očekávat a budete používat metody,
které vyhovují různým učebním stylům.

Důslednost a opakování při výuce mistrovství v písmu pomůže studentům ukládat
si pravdy do dlouhodobé paměti, aby je mohli uplatňovat v budoucnu. Mohlo by
vám pomoci, kdybyste si vytvořili roční plán na celý studijní kurz a naplánovali si,
že budete dávat studentům na hodině pravidelně příležitost procvičovat verše
z mistrovství v písmu. Při rozhodování o tom, jak často a jak dlouho budete
studentům pomáhat učit se veršům z mistrovství v písmu, buďte moudří. Dbejte na
to, aby činnosti na procvičení mistrovství v písmu nezastiňovaly každodenní
studium písem v dané posloupnosti. Mohli byste se například rozhodnout, že
opakováním veršů z mistrovství v písmu budete se studenty trávit každý den
několik minut. Nebo se můžete rozhodnout, že uděláte jednou či dvakrát týdně
krátkou činnost k procvičení mistrovství v písmu, která nepřesáhne 10 nebo
15 minut. Ať již je váš plán, jak studentům pomoci naučit se veršům z mistrovství
v písmu, jakýkoli, buďte důslední a používejte vhodné metody.

Očekávání spojená s mistrovstvím v písmu přizpůsobujte schopnostem
jednotlivých studentů. K tomu, aby si studenti osvojili verše z mistrovství v písmu,
je třeba, aby vyvinuli určitou snahu. Řekněte jim, že to, zda budou v mistrovství
v písmu úspěšní, závisí z velké části na jejich přístupu a ochotě pracovat. Povzbuďte
je, aby si stanovili cíle, které posunou jejich schopnosti na vyšší úroveň. Buďte citliví
ke studentům, kteří mohou mít problémy s učením se nazpaměť, a buďte ochotni
přizpůsobit svá očekávání a vyučovací metody potřebám studentů.

Abyste dokázali oslovit různé typy osobností a vyhovět různým studijním stylům,
střídejte metody, které používáte k tomu, abyste studentům pomohli naučit se
veršům z mistrovství v písmu. Tak jako při jakékoli jiné výuce a studiu evangelia
buďte při výběru činností moudří, tak aby studentům mohl při osvojování si veršů
z písem i nauk pomáhat Duch Svatý. V lekcích v této příručce naleznete řadu
vhodných metod pro výuku mistrovství v písmu. Další metody pro výuku
mistrovství v písmu najdete v oddíle nazvaném „Činnosti na procvičení mistrovství
v písmu“ v tomto dodatku.

Mistrovství v písmu ve studijních osnovách
Mistrovství v písmu je zakomponováno do studijních osnov několika způsoby.

Ikona mistrovství v písmu označuje, že se v materiálu lekce vyskytují verše
z mistrovství v písmu. Verše z mistrovství v písmu jsou uvedeny a rozebírány

v kontextu kapitol, ve kterých se nacházejí. Další náměty pro výuku veršů
z mistrovství v písmu jsou uvedeny na konci kapitoly, ve které se nacházejí. Tyto
další náměty pro výuku veršů z mistrovství v písmu pomáhají v každém konkrétním
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případě nalézt správnou rovnováhu mezi čtyřmi prvky mistrovství v písmu
(nalezení, porozumění, uplatňování a naučení se nazpaměť). Například pokud
lekce pomáhá studentům porozumět určitým veršům z mistrovství v písmu
a uplatňovat je, další námět pro výuku jim pomůže zapamatovat si, kde se tyto
verše nacházejí, nebo se je naučit nazpaměť.

Studijní osnovy také pravidelně nabízejí činnosti na procvičení mistrovství v písmu,
které mohou být využívány podle časových možností v souladu s cíli pro mistrovství
v písmu, které jste si se třídou stanovili. Tato cvičení mohou být doplněna o činnosti
na procvičení mistrovství v písmu uvedené v tomto dodatku. Pro tyto procvičovací
činnosti můžete využít čas na začátku nebo na konci některé kratší lekce.

Navrhované činnosti pro dosažení mistrovství v písmu
Abyste studentům pomohli posílit jejich schopnost nalézat dané verše, mohli byste
si naplánovat, že je s těmito 25 verši a pasážemi z mistrovství v písmu seznámíte na
začátku kurzu a poté v jeho průběhu budete pracovat na prohlubování této
dovednosti k dosažení mistrovství. Nebo byste je mohli seznámit s několika verši
každý měsíc a v jeho průběhu se zaměřit na to, aby si je osvojili. V rámci toho, aby
se studenti seznámili s danými verši z mistrovství v písmu, jim můžete například
navrhnout, aby si je ve svých písmech označili, pomoci jim vymyslet, jak si
zapamatovat klíčová slova a odkazy, nebo jim vysvětlit nauky a zásady, které jsou
v nich obsaženy. Do tohoto procesu byste mohli zapojit také studenty, a to tak, že
jim dáte za úkol, aby dané verše z mistrovství v písmu použili při duchovním
zahájení, nebo tím, že je vyzvete, aby se vzájemně učili, jak si je zapamatovat a jak
je nalézt. Dbejte na to, aby studenti pociťovali zodpovědnost za to, aby si verše
z mistrovství v písmu pamatovali, a to tak, že jim budete pravidelně dávat kvízy
a organizovat činnosti, při kterých budou mít za úkol určité verše nalézt. (Příklady
činností na procvičení mistrovství v písmu jsou uvedeny v tomto dodatku.) Seznam
25 veršů a pasáží z mistrovství v písmu pro tento studijní kurz naleznete na
záložkách pro studenty a na kartičkách pro mistrovství v písmu.

Abyste studentům pomohli porozumět veršům z mistrovství v písmu, zdůrazňujte
tyto verše vždy, když se objeví při každodenní výuce. Mohli byste také použít
činnosti na procvičení mistrovství v písmu uvedené v tomto dodatku, aby si
studenti prohloubili své znalosti a zdokonalili se ve schopnosti vysvětlovat pravdy,
které jsou v daných verších obsaženy. Dávejte studentům při duchovních
zahájeních nebo v průběhu výuky příležitosti vysvětlovat, jak jim pravdy ve verších
z mistrovství v písmu pomáhají lépe rozumět Základním naukám.

Abyste studentům pomohli uplatňovat pravdy, které se nacházejí ve verších
z mistrovství v písmu, povzbuďte je, aby se řídili nabádáním Ducha Svatého, aby
tak pochopili, jak se pravdy obsažené ve verších dají vztáhnout na jejich život.
Abyste studentům pomohli jednat podle pravd, kterým se učí, mohli byste jednou
za čas dát na nástěnku ve třídě úkol, který se týká některého verše či pasáže
z mistrovství v písmu. Nebo byste při hodinách mohli studentům dávat příležitosti
vyzkoušet si vyučovat pomocí veršů z mistrovství v písmu nauky a zásady
evangelia. (Náměty najdete mezi činnostmi na procvičení mistrovství v písmu
uvedenými v tomto dodatku.) Mohli byste také studenty vyzývat, aby uplatňovali
zásady, kterým se naučili během výuky lekcí, ve kterých se vyskytují verše
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z mistrovství v písmu. Poskytujte studentům příležitosti, aby mluvili o svých
zkušenostech, ať již při duchovních zahájeních nebo kdykoli jindy. To jim pomůže
upevnit si svědectví o pravdách, kterým se naučili z veršů z mistrovství v písmu.

Abyste studentům pomohli naučit se nazpaměť 25 veršů a pasáží z mistrovství
v písmu, mohli byste si naplánovat, že se ve třídě každý měsíc naučíte nazpaměť
dvě nebo tři pasáže. Také byste mohli studenty vyzvat, aby se některé z nich naučili
nazpaměť doma. (Mohli by se je učit spolu s rodinou nebo je přeříkávat rodičům či
jiným členům rodiny.) Z učení se veršů a pasáží nazpaměť byste mohli udělat
součást duchovních zahájení tím, že členy třídy vyzvete, aby jeden verš či pasáž
odříkali, nebo tím, že jim budete dávat čas na to, aby se je učili nazpaměť ve
dvojicích. Když budete studentům dávat příležitosti odříkávat verše a pasáže
z mistrovství v písmu ve dvojicích, v menších skupinkách nebo před zbytkem třídy,
můžete jim tím pomoci přijmout zodpovědnost za své úsilí. Činnosti na procvičení
mistrovství v písmu, které jsou uvedeny v tomto dodatku, obsahují řadu metod na
učení se zpaměti. Dbejte na to, abyste nároky na učení se veršů a pasáží nazpaměť
přizpůsobovali schopnostem a situaci jednotlivých studentů. Studenti nemají být
v rozpacích ani nemají mít pocit, že jsou na ně kladeny přehnané nároky, pokud se
jim nedaří naučit se verše a pasáže nazpaměť.
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Činnosti na procvičení
mistrovství v písmu
Úvod
Tento oddíl obsahuje několik námětů, které můžete použít k tomu, abyste
studentům pomohli osvojit si klíčové verše z písem. Když studentům pomáháte
a povzbuzujete je, aby rozvíjeli tyto schopnosti, pomáháte jim stát se samostatnými
při studiu písem. Studenti mohou využívat tyto osvojovací schopnosti během
celého života k tomu, aby lépe nacházeli verše v písmech, rozuměli jim, uplatňovali
je a učili se je nazpaměť. Náměty pro výuku každého prvku z mistrovství v písmu
jsou uvedeny níže. Střídáním těchto typů činností můžete studentům pomoci
úspěšněji si osvojovat verše z mistrovství v písmu.

Činnosti, které pomáhají studentům nalézat verše
z mistrovství v písmu
Označování veršů
Označování veršů z mistrovství v písmu může studentům pomoci si je zapamatovat
a dokázat je rychleji najít. Mohli byste studentům navrhnout, aby si tyto klíčové
verše označovali v písmech tak, aby je dokázali odlišit od ostatních
označených veršů.

Znalost knih
Když se studenti naučí nazpaměť jména knih v Novém zákoně ve správném
pořadí, může jim to pomoci nacházet verše a pasáže z mistrovství v písmu rychleji.
Níže jsou uvedeny příklady činností, které mohou studentům pomoci blíže se
seznámit s knihami v Novém zákoně:

• Nalezení obsahu – pomozte studentům seznámit se s obsahem Bible, aby
dokázali najít knihy, v nichž se pasáže z mistrovství v písmu nacházejí.

• Zpěv písně – nahraďte slova nějaké známé náboženské písně nebo písně
z Primárek názvy knih z Nového zákona. Poté tuto píseň studenty naučte.
Nechejte je zpívat tuto píseň pravidelně v průběhu roku, abyste jim pomohli
zapamatovat si názvy a pořadí knih v Novém zákoně.

• Používání počátečních písmen – napište na tabuli první písmena knih (M, M,
L, J a tak dále). Ať studenti odříkají jména knih, které patří k jednotlivým
písmenům. Opakujte tuto činnost tak dlouho, dokud nebudou studenti schopni
odříkat jména knih zpaměti.

• Honba za knihami – řekněte jméno jedné knihy, ve které se nachází některý
verš nebo pasáž z mistrovství v písmu, a nechte studenty, aby otevřeli svá písma
na libovolné straně v dané knize. Stopujte, jak dlouho bude celé třídě trvat, než
najdou jednotlivé knihy. Tuto činnost byste mohli opakovat, abyste studentům
umožnili být dovednější v pamatování si knih v Novém zákoně a v jejich
nacházení.
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Pamatování si odkazů a obsahu
Když se budou studenti učit, kde se nacházejí verše z mistrovství v písmu a co je
jejich obsahem, Duch Svatý jim může pomoci vzpomenout si na odkazy na verše
z písem, až je budou potřebovat. (Viz Jan 14:26.) Klíčová slova a části textu, jako
například „nenarodí-li se kdo z vody a z Ducha“ (Jan 3:5) a „ovoce … Ducha“
(Galatským 5:22–23), mohou studentům pomoci zapamatovat si obsah a nauku
jednotlivých veršů a pasáží. Následující metody mohou studentům pomoci
asociovat si odkazy na verše z mistrovství v písmu s jejich obsahem nebo klíčovými
slovy. (Činnosti, při kterých se soutěží, závodí nebo se u nich měří čas, byste mohli
provádět spíše později v průběhu roku, až bude zřejmé, že studenti vědí, kde se
verše z mistrovství v písmu nacházejí. Tyto činnosti jim pomohou upevnit to, čemu
se již naučili.)

• Odkazy a klíčová slova – povzbuzujte studenty, aby se učili nazpaměť odkazy
a klíčová slova v jednotlivých verších a pasážích, jak jsou uvedeny na kartičkách
pro mistrovství v písmu. (Kartičky pro mistrovství v písmu lze objednat na
internetových stránkách store.lds.org. Také byste mohli nechat studenty, aby si
vytvořili vlastní sadu kartiček pro mistrovství v písmu.) Dávejte studentům čas
na to, aby si prostudovali kartičky ve dvojicích a potom se vzájemně zkoušeli.
Povzbuzujte studenty k tomu, aby byli při společném studiu a vzájemném
zkoušení kreativní. Až budou ve znalosti veršů a pasáží z mistrovství v písmu
zdatnější, mohli byste je vyzvat, aby používali vodítka, která se týkají kontextu
nebo uplatnění nauk a zásad, jež jsou v nich obsaženy. Zkoušený student by
mohl odpovídat ústně nebo písemně.

• Kartičky pro mistrovství v písmu – tuto činnost můžete použít například
tehdy, když představujete nebo opakujete skupinu veršů či pasáží z mistrovství
v písmu. Vyberte určitý počet kartiček pro mistrovství v písmu a připravte si je
tak, abyste je mohli studentům rozdat. (Je důležité, abyste měli každou kartičku
vícekrát, aby alespoň dva studenti dostali tutéž pasáž z mistrovství v písmu.
Kartiček můžete připravit dostatek, tak aby mohl mít každý student dvě nebo tři
různé pasáže.) Rozdejte je členům třídy. Dejte studentům čas na to, aby si na
každé kartičce prostudovali verš nebo pasáž z mistrovství v písmu, odkaz,
klíčová slova, popis kontextu, nauku či zásadu a náměty na uplatnění. Řekněte
studentům některá vodítka z kartiček (například slova z verše či pasáže
z mistrovství v písmu nebo klíčová slova, kontext, nauku či zásadu nebo
uplatnění). Ať se studenti, kteří mají odpovídající kartičku, postaví a řeknou
příslušný odkaz na verš z mistrovství v písmu.

• Honba za verši – použijte vodítka, která studentům pomohou nacvičit si rychlé
vyhledávání veršů v písmech. Jako vodítka můžete použít klíčová slova, popis
kontextu, nauky a zásady a náměty na uplatnění z kartiček pro mistrovství
v písmu. Můžete si vymyslet také vlastní vodítka či nápovědy. Činnosti, jako je
honba za verši, při kterých studenti závodí v hledání veršů, mohou studentům
pomoci aktivně si osvojovat verše z mistrovství v písmu. Když používáte
činnosti typu honby za verši, abyste studentům pomohli s mistrovstvím
v písmu, dělejte to tak, aby se nikdo necítil nepříjemně a abyste neuráželi
Ducha. Pomáhejte studentům zacházet s písmy uctivě a nedovolte jim, aby byli
příliš soutěživí. Také studenty nechte závodit raději tak, aby překonávali určitou
metu, než aby soutěžili se sebou navzájem. Studenti mohou například závodit
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s učitelem nebo je můžete nechat jen tak závodit, abyste viděli, zda určité
procento třídy dokáže najít zadaný verš či pasáž ve stanoveném časovém limitu.

• Honba za příběhy – dávejte studentům vodítka v podobě smyšlených situací či
příběhů, na nichž ukážete, jak se verše z mistrovství v písmu vztahují na náš
každodenní život. Například jako vodítko pro Matouše 28:19–20 nebo
Filipenským 4:13 byste mohli říci: „Daniel je způsobilý sloužit na misii a má
pocit, že je to jeho kněžská povinnost, ale má obavy, že toho neví dost na to,
aby dokázal dobře učit evangeliu. Také má obavy, že pro něj bude těžké mluvit
s cizími lidmi. Když se modlí o ujištění, vzpomíná si na to, že Ježíš Kristus po
svém vzkříšení nařídil apoštolům: ‚Jdouce, učte všecky národy‘ a že Pán bude
vždy s nimi. Daniel také myslel na Pavlova slova: ‚Všecko mohu v Kristu, kterýž
mne posiluje.‘“ Vyzvěte studenty, aby při poslechu těchto situací vyhledali
v písmech příslušné verše z mistrovství v písmu.

• Kvízy a testy – dávejte studentům příležitosti otestovat si, jak dobře si pamatují
verše z mistrovství v písmu. Vodítka mohou zahrnovat klíčová slova, odkazy na
verše z písem, citáty z veršů nebo situace, které dokládají pravdy, kterým dané
verše učí. Kvízy a testy mohou být zadány ústně, na tabuli nebo na papíře. Po
kvízu či testu zvažte možnost dát do dvojic studenty, kteří získali hodně bodů,
se studenty s méně body. Studenti s lepším výsledkem mohou v roli učitele
pomáhat studentům s nižším počtem bodů studovat efektivněji a zdokonalit se.
V rámci této snahy by si mohla dvojice také stanovit cíl, že v příštím testu získá
společně ještě více bodů. Mohli byste připravit tabulku nebo nástěnku, na které
vyvěsíte cíle studentů a budete zaznamenávat jejich pokrok.

Činnosti, které pomáhají studentům porozumět veršům
a pasážím z mistrovství v písmu
Definice slov a výrazů
Definováním slov a výrazů ve verších a pasážích z mistrovství v písmu (nebo
pomáháním studentům je definovat) pomůžete studentům porozumět významu
celého verše či pasáže. Je-li některá definice nezbytná pro porozumění naukám
a zásadám v určitém verši či pasáži, mohli byste studentům navrhnout, aby si tuto
definici napsali do písem. Až budete procvičovat verše a pasáže z mistrovství
v písmu, připomeňte si také význam slov a výrazů, které obsahují.

Seznámení se s kontextem
Když se studenti seznámí s kontextem určitého verše či pasáže z písem, může jim
to pomoci lépe porozumět jejich významu. Kontext zahrnuje informace o tom, kdo
ke komu promlouvá a proč, souvislosti veršů (historické, kulturní a geografické)
a otázku nebo situaci, ze které obsah veršů vyplývá. Například to, čemu Pán učil
v Janovi 3:5, je součástí konverzace mezi Ježíšem Kristem a chápavým farizeem
Nikodémem, který přišel v noci za Spasitelem, aby se Ho na něco zeptal ohledně
Jeho nauky. Pán řekl Nikodémovi, že pokud se nenarodíme „znovu“, nemůžeme
„viděti království Božího“. (Jan 3:3.) Zmatený Nikodém se zeptal, jak by se mohl
starý muž znovu narodit. Jan 3:5 obsahuje Pánovu odpověď na Nikodémovu
otázku. Znalost této informace může studentům pomoci jasněji porozumět tomu,
na jaké otázky Pán odpovídal, když prohlásil, že „nenarodí-li se kdo z vody
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a z Ducha, nemůž vjíti do království Božího“. Když budete učit lekce, ve kterých se
vyskytují verše a pasáže z mistrovství v písmu, zdůrazněte i jejich kontext.
Doplňkové činnosti podobné té, která je uvedena níže, rovněž mohou studentům
pomoci porozumět těmto klíčovým pasážím:

• Určení kontextu – napište na horní část tabule tyto nadpisy: Řečník, Obecenstvo,
Cíl a Další užitečné postřehy. Rozdělte studenty do skupin a každé skupině
přidělte jeden verš či pasáž z mistrovství v písmu. Vyzvěte je, aby prozkoumali
kontext zadaných veršů tím, že najdou informace, které odpovídají nadpisům
na tabuli. Požádejte je, aby své poznatky napsali na tabuli. Poté vyzvěte každou
skupinu, aby vysvětlila kontext zadaných veršů a to, jak tyto informace ovlivňují
jejich porozumění pravdám, které jsou v nich obsaženy. Chcete-li tuto činnost
posunout ještě dále, mohli byste členy třídy vyzvat, aby předtím, než skupiny
vysvětlí, co napsaly, zkusili na základě popisu na tabuli uhodnout, o které verše
z mistrovství v písmu se jedná.

Rozbor
Rozbor znamená rozpoznat nauky a zásady, které se nacházejí ve verších z písem.
Při rozboru také pomáháte studentům pochopit, jak se na ně tyto pravdy vztahují.
To může vést k hlubšímu uplatňování nauk a zásad v jejich životě. Následující
činnost může studentům pomoci provést rozbor veršů z mistrovství v písmu:

• Psaní vodítek – zatímco se budou studenti blíže seznamovat s verši a pasážemi
z mistrovství v písmu, vyzývejte je, aby vymýšleli otázky, situace a příběhy nebo
jiná vodítka, která budou objasňovat nauky a zásady, kterým tyto verše a pasáže
učí. Tato vodítka lze použít ke zkoušení třídy.

Vysvětlování
Když studenti vysvětlují verše a pasáže z písem, prohlubuje se jejich porozumění
a zvyšuje se jejich schopnost učit naukám a zásadám, které písma obsahují.
Následující dvě metody mohou studentům pomoci naučit se vysvětlovat verše
a pasáže z mistrovství v písmu:

• Klíčová slova a části textu – vyzvěte studenty, aby si každý zvlášť přečetl
tentýž verš nebo pasáž z mistrovství v písmu a vybral si slovo nebo část textu,
která je podle jeho názoru obzvlášť důležitá pro význam daného verše či
pasáže. Poté některého z nich požádejte, aby tento verš nebo pasáž přečetl
ostatním a zdůraznil slovo nebo část textu, kterou si vybral. Požádejte tohoto
studenta, aby vysvětlil, proč je toto slovo nebo tato část textu důležitá pro
porozumění danému verši nebo pasáži. Požádejte několik dalších studentů, aby
udělali totéž. Studenti si mohou v tomtéž verši nebo pasáži vybrat různá slova
nebo části textu. Když si členové třídy vyslechnou tyto různé názory a náhledy,
mohou získat hlubší porozumění danému verši nebo pasáži.

• Příprava duchovních zahájení – dávejte studentům příležitosti používat verše
a pasáže z mistrovství v písmu při přípravě a přednášení duchovních zahájení
na začátku hodiny. Pomáhejte jim připravit se na to, aby mohli shrnout kontext,
vysvětlit nauky a zásady, podělit se o hodnotné zkušenosti či příklady a vydat
svědectví o naukách a zásadách, které jsou v nich uvedeny. Mohli byste jim také
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navrhnout, aby zvážili možnost použít k vysvětlení myšlenek z daných veršů
nějakou názornou pomůcku.

Pociťování důležitosti nauk a zásad
Pomáhejte studentům porozumět naukám a zásadám, kterým učí verše a pasáže
z mistrovství v písmu, a získat o nich duchovní svědectví. Starší Robert D. Hales
z Kvora Dvanácti apoštolů vysvětlil: „Jakmile opravdový učitel probere fakta
[týkající se evangelia] … , vezme [studenty] o krok dál, aby v srdci pocítili duchovní
potvrzení a získali porozumění, které má za následek určité jednání a konání.“
(„Teaching by Faith“ [proslov k učitelům náboženství CVS, 1. února 2002], 5,
LDS.org; viz také Teaching Seminary: Preservice Readings [2004], 92.) Když studenti
pocítí skrze vliv Svatého Ducha pravdivost, důležitost a naléhavost určité nauky
nebo zásady, jejich touha uplatňovat tuto pravdu v životě se prohlubuje. Učitelé
mohou pomoci studentům přivolávat a pěstovat toto vnímání vlivu Svatého Ducha
tím, že jim umožní dělit se o zážitky s dodržováním zásad evangelia, které se
nacházejí ve verších z mistrovství v písmu. Toto pomůže studentům lépe porozumět
pravdám, kterým verše z mistrovství v písmu učí, a díky tomu se jim tyto pravdy
budou moci vepsat do srdce. Následující činnost může studentům pomoci pocítit
důležitost nauk a zásad, kterým učí verše a pasáže z mistrovství v písmu:

• Všímání si veršů a pasáží z písem – vyzvěte studenty, aby si v proslovech
a lekcích na shromáždění, v proslovech na generálních konferencích a při
rozhovorech s rodinou a přáteli všímali veršů a pasáží z mistrovství v písmu.
Pravidelně je žádejte, aby vyprávěli o tom, které verše slyšeli, v jakém kontextu
byly použity, kterým pravdám bylo učeno a jaké zkušenosti s těmito pravdami
měli oni sami nebo druzí lidé. Vyhledávejte příležitosti vydávat svědectví
(a vyzývat studenty, aby vydávali svědectví) o pravdách, kterým učí verše
a pasáže z mistrovství v písmu.

Činnosti, které pomáhají studentům uplatňovat verše
a pasáže z mistrovství v písmu
Výuka
Verše a pasáže z mistrovství v písmu a Základní nauky byly vytvořeny společně
v zájmu studentů a byly záměrně propojeny. (Verše a pasáže z mistrovství v písmu
se průběžně vyskytují v celém dokumentu Základní nauky.) Když se budou studenti
učit naukám a zásadám obsaženým ve verších z mistrovství v písmu a budou je
vyjadřovat, budou se zároveň učit Základním naukám a vyjadřovat je. A zatímco se
budou studenti učit vyjadřovat Základní nauky vlastními slovy, mohou se
spolehnout na to, že jim budou pomáhat verše a pasáže z mistrovství v písmu, které
znají zpaměti. Budete-li studentům poskytovat příležitosti, aby učili naukám
a zásadám evangelia za použití veršů z mistrovství v písmu, může vzrůst jejich
sebedůvěra a jejich důvěra ve znalost písem. Když studenti učí naukám a zásadám
obsaženým ve verších z mistrovství v písmu a vydávají o nich svědectví, mohou
rovněž posílit své svědectví. Povzbuzujte studenty, aby používali verše a pasáže
z mistrovství v písmu k tomu, aby učili evangeliu a vysvětlovali ho ve třídě i při
rozhovorech s přáteli, členy rodiny a dalšími lidmi.
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• Přednes poselství – zadávejte studentům tří- až pětiminutové proslovy nebo
lekce, které budou založeny na verších a pasážích z mistrovství v písmu. Ať se
připravují ve třídě nebo doma. Kromě veršů z mistrovství v písmu mohou při
přípravě využít i další zdroje, jako například kartičky pro mistrovství v písmu,
Průvodce k písmům nebo brožurku Věrni víře – slovník evangelia. Součástí
každého proslovu nebo lekce by měl být úvod, verš nebo pasáž z mistrovství
v písmu, příběh nebo příklad týkající se probírané zásady a studentovo
svědectví. Studenti se mohou nabídnout, že své poselství přednesou ve třídě, na
rodinném domácím večeru nebo ve svém kvoru či třídě v rámci práce na
projektech Povinnost vůči Bohu a Osobní pokrok. Pokud studenti přednesou
svůj proslov nebo lekci mimo třídu, mohli byste je požádat, aby poté podali
zprávu o tom, jak se jim to podařilo.

• Misionářské scénky – připravte několik kartiček s otázkami, které by mohl
položit zájemce a které by bylo možné zodpovědět pomocí veršů z mistrovství
v písmu. (Například: „Čemu věří členové vaší církve ohledně Ježíše Krista?“)
Požádejte dvojice studentů, aby přišly dopředu a zodpověděly některou otázku
z kartiček. Abyste studentům pomohli porozumět tomu, jak by na podobné
otázky odpověděli misionáři, mohli byste navrhnout několik efektivních
výukových metod, jako například: 1) uvést kontext daného verše či pasáže
z písem, 2) vysvětlit nauku nebo zásadu, 3) klást otázky, jejichž prostřednictvím
zjistí, zda ti, které učí, rozumějí tomu, čemu se učí, a věří tomu, 4) podělit se
o zkušenosti, zážitky a svědectví a 5) vyzvat ty, které učí, aby jednali podle toho,
čemu se učí. Požádejte členy třídy, aby řekli, co se jim líbilo na tom, jak každá
dvojice zodpověděla svou otázku.

• Vydávání svědectví – vyzvěte studenty, aby si z veršů a pasáží z mistrovství
v písmu vybrali jeden verš či pasáž, jež obsahuje nauku nebo zásadu, o které by
mohli vydat svědectví. Požádejte je, aby vydali svědectví o pravdě, kterou si
vybrali, a podělili se o zkušenosti a zážitky, díky nimž mohou toto svědectví
vydat. Když se studenti budou dělit o svědectví, Duch Svatý jim potvrdí
pravdivost nauk a zásad, o nichž budou svědčit. Jejich svědectví také může
inspirovat druhé, aby jednali s vírou.

Poznámka: Příležitosti k vydávání svědectví mají být dobrovolné. Studenti nemají
být nikdy nuceni k tomu, aby se podělili o svědectví, a nemají mít pocit, že musí
říkat, že vědí něco, čím si nejsou jisti. Někteří studenti se také zdráhají dělit se
o svědectví proto, že se mylně domnívají, že musí začít slovy „Chtěl bych vydat
svědectví …“ nebo že jejich svědectví musí doprovázet nějaký emotivní projev.
Pomozte studentům porozumět tomu, že když vydávají svědectví, mohou se
zkrátka podělit o nauky nebo zásady, o kterých vědí, že jsou pravdivé. Vydání
svědectví může být velmi prosté – například: „Věřím, že to je pravda“ nebo „Vím,
že to je pravdivé“ nebo „Věřím tomu celým svým srdcem“.

Život podle nauk a zásad
Když budete studentům navrhovat, jak mohou uplatňovat nauky a zásady, které
jsou obsaženy ve verších a pasážích z písem (nebo když je vyzvete, aby nějaké
způsoby vymysleli sami), budou mít příležitost učit se používáním víry.

Starší David A. Bednar z Kvora Dvanácti apoštolů řekl:
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„Student, který používá svobodu jednání tím, že jedná v souladu se správnými
zásadami, otevírá srdce Duchu Svatému a přivolává Jeho učení, svědčící moc
a potvrzující svědectví. Učení se vírou vyžaduje duchovní, duševní a tělesné úsilí,
a ne jen pasivní přijímání. Právě upřímností a důsledností našeho jednání
inspirovaného vírou dáváme najevo Nebeskému Otci a Jeho Synu Ježíši Kristu svou
ochotu učit se a přijímat pokyny od Ducha Svatého.“ („Seek Learning by Faith“,
Ensign, Sept. 2007, 64.)

Dávejte studentům příležitosti vyprávět a svědčit o zkušenostech a zážitcích, které
měli s uplatňováním nauk a zásad. Toto je jeden ze způsobů, jak můžete studenty
povzbudit k tomu, aby v životě uplatňovali verše a pasáže z mistrovství v písmu:

• Stanovování cílů – vyzývejte studenty, aby si na základě odstavců o uplatnění
na kartičkách pro mistrovství v písmu stanovovali konkrétní cíle, že budou lépe
dodržovat zásady uvedené ve verších a pasážích z mistrovství v písmu. Ať si své
cíle napíší vždy na papír a nosí si je s sebou, aby na ně pamatovali. Bude-li to
vhodné, požádejte studenty, aby se podělili o své úspěchy.

Činnosti, které pomáhají studentům učit se nazpaměť
verše a pasáže z mistrovství v písmu
Učení se nazpaměť
Učení se veršům a pasážím z písem nazpaměť může prohlubovat porozumění
a zvyšovat schopnost studentů učit evangeliu. Když se studenti učí verše nazpaměť,
Duch Svatý jim může připomenout slova a myšlenky ve chvílích, kdy je budou
potřebovat. (Viz Jan 14:26; NaS 11:21.) Pamatujte na to, abyste činnosti, při kterých
se studenti učí verše nazpaměť, přizpůsobili jejich schopnostem.

Starší Richard G. Scott z Kvora Dvanácti apoštolů nás povzbuzoval k tomu,
abychom se učili verše nazpaměť, když řekl:

„Učení se veršům z písem nazpaměť může být zdrojem 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 potřebujeme změnit.“ („Moc
plynoucí z písem“, Liahona, listopad 2011, 6.)

Každou následující činnost můžete opakovat několik dní za sebou na začátku nebo
na konci vyučovací hodiny, abyste studentům pomohli uložit si verše do
dlouhodobé paměti:

• Závod s jedním slovem – vyzvěte studenty, aby přeříkali verš nebo pasáž
z mistrovství v písmu tak, že každý student řekne jedno slovo. Když budete
například pomáhat studentům naučit se nazpaměť Matouše 5:14–16, první
student řekne slovo vy, druhý řekne jste, třetí řekne světlo a tak dále, dokud
neodříkají celý verš. Měřte jim čas a dejte jim několik pokusů, aby mohli
dosáhnout času, který si dali za cíl. Až budete tuto činnost opakovat, zvažte
možnost prohodit pořadí studentů tak, aby říkali jiná slova.

• Počáteční písmena – napište na tabuli první písmeno každého slova
z některého verše či pasáže z mistrovství v písmu. Ukazujte na písmena
a nechte členy třídy opakovat tento verš či pasáž spolu s vámi – v případě
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potřeby mohou používat písma. Opakujte tuto činnost tak dlouho, dokud
studenti nebudou schopni odříkat daný verš či pasáž jen s pomocí počátečních
písmen. Při každém odříkávání verše či pasáže byste mohli několik písmen
smazat. Tím se postupně bude tento úkol ztěžovat, až budou studenti nakonec
schopni odříkat celý verš či pasáž i bez použití prvních písmen.

• Skládanka ze slov – napište slova některého verše či pasáže z mistrovství
v písmu (nebo požádejte studenty, aby je napsali) na linkovaný papír.
Rozstříhejte papír na proužky tak, aby na každém proužku byl jeden řádek
s několika slovy. Některé proužky zkraťte tak, aby na nich bylo jen několik slov
z daného verše. Ústřižky promíchejte a rozdejte je dvojicím nebo menším
skupinkám studentů. Vyzvěte je, aby ústřižky seřadili do správného pořadí,
přičemž jako vodítko mohou použít písma. Nechte je seřazovat ústřižky tak
dlouho, dokud nebudou schopni daný verš či pasáž složit bez použití písem.
Jakmile budou hotovi, požádejte je, aby daný verš nebo pasáž odříkali. Také
byste mohli měřit studentům čas, aby se ukázalo, která skupina dokáže seřadit
ústřižky nejrychleji. Nebo byste mohli měřit čas celé třídě, aby se vidělo, jak
dlouho bude trvat všem skupinám, než celou skládanku poskládají. (Jakmile
budou první skupiny hotovy, požádejte je, aby pomohly skupinám pomalejším.)
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100 veršů a pasáží
z mistrovství v písmu

Starý zákon Nový zákon Kniha Mormonova Nauka a smlouvy

Mojžíš 1:39 Matouš 5:14–16 1. Nefi 3:7 JS–Ž 1:15–20

Mojžíš 7:18 Matouš 11:28–30 2. Nefi 2:25 NaS 1:37–38

Abraham 3:22–23 Matouš 16:15–19 2. Nefi 2:27 NaS 6:36

Genesis 1:26–27 Matouš 22:36–39 2. Nefi 9:28–29 NaS 8:2–3

Genesis 2:24 Matouš 28:19–20 2. Nefi 25:23, 26 NaS 10:5

Genesis 39:9 Lukáš 24:36–39 2. Nefi 28:7–9 NaS 13:1

Exodus 19:5–6 Jan 3:5 2. Nefi 31:19–20 NaS 18:10–11

Exodus 20:3–17 Jan 14:6 2. Nefi 32:3 NaS 18:15–16

Jozue 24:15 Jan 14:15 2. Nefi 32:8–9 NaS 19:16–19

1. Samuelova 16:7 Jan 17:3 Mosiáš 2:17 NaS 19:23

Žalm 24:3–4 Skutkové 2:36–38 Mosiáš 3:19 NaS 25:13

Žalm 119:105 Skutkové 3:19–21 Mosiáš 4:30 NaS 46:33

Žalm 127:3 1. Korintským 6:19–20 Alma 7:11–13 NaS 58:27

Přísloví 3:5–6 1. Korintským 15:20–22 Alma 32:21 NaS 58:42–43

Izaiáš 1:18 1. Korintským 15:40–42 Alma 37:35 NaS 64:9–11

Izaiáš 5:20 Galatským 5:22–23 Alma 39:9 NaS 76:22–24

Izaiáš 29:13–14 Efezským 4:11–14 Alma 41:10 NaS 76:40–41

Izaiáš 53:3–5 Filipenským 4:13 Helaman 5:12 NaS 78:19

Izaiáš 58:6–7 2. Tessalonicenským 2:1–3 3. Nefi 12:48 NaS 82:10

Izaiáš 58:13–14 2. Timoteovi 3:15–17 3. Nefi 18:15, 20–21 NaS 88:124

Jeremiáš 1:4–5 Židům 12:9 Eter 12:6 NaS 89:18–21

Ezechiel 37:15–17 Jakub 1:5–6 Eter 12:27 NaS 107:8

Amos 3:7 Jakub 2:17–18 Moroni 7:41 NaS 121:36, 41–42

Malachiáš 3:8–10 1. Petrova 4:6 Moroni 7:45, 47–48 NaS 130:22–23

Malachiáš 4:5–6 Zjevení 20:12 Moroni 10:4–5 NaS 131:1–4
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Úvod k Základním naukám
V semináři má být kladen důraz na následující Základní nauky:

• Božstvo

• Plán spasení

• Usmíření Ježíše Krista

• Dispensace, odpadlictví a Znovuzřízení

• Proroci a zjevení

• Kněžství a klíče kněžství

• Obřady a smlouvy

• Manželství a rodina

• Přikázání

Učitelé mají studentům pomoci v tom, aby při studiu písem dokázali rozpoznávat
tyto základní nauky evangelia, rozumět jim, věřit v ně, vysvětlovat je a uplatňovat
je. To studentům pomůže posílit jejich svědectví a prohloubit jejich vděčnost za
znovuzřízené evangelium Ježíše Krista. Studium Základních nauk také studentům
pomůže lépe se připravit na to, aby žili podle evangelia a učili těmto důležitým
pravdám druhé. Lekce v této příručce byly vytvořeny se zvláštním zřetelem k těmto
Základním naukám. Je důležité pamatovat na to, že v této příručce je kladen důraz
i na jiné důležité nauky evangelia, i když nejsou uvedeny na seznamu Základních
nauk. K výuce základních nauk evangelia dochází tehdy, když každý den se
studenty studujete písma a když jim pomáháte osvojit si klíčové pasáže z písem.
Růst v porozumění Základním naukám, ve víře v tyto nauky a v žití podle nich je
proces, který probíhá po celé čtyři roky studia semináře a poté i po celý život.
Seznam Základní nauk byste mohli předat každému studentovi.

Hodnocení znalostí Základních nauk
Hodnocení znalostí Základních nauk bylo připraveno proto, aby učitelé získali
informace, které mohou využít k tomu, aby dokázali lépe žehnat životu svých
studentů. Doporučujeme, aby učitelé provedli toto hodnocení během prvního týdne
studijního roku a poté znovu na konci roku. Zhodnocení znalostí Základních nauk
a další hodnoticí činnosti naleznete na stránkách S&I (si.lds.org) – do
vyhledávacího pole zadejte heslo assessment.

Učitelé, kteří pošlou výsledky hodnocení svých studentů do kanceláře S&I Office of
Research, obdrží zprávu, s jejíž pomocí budou moci přizpůsobit výuku tak, aby více
vyhovovala potřebám jejich studentů. Když například výsledky ukáží, že studenti
nerozumějí nauce o pokání, bude ze studijních osnov pro daný rok vybráno několik
lekcí, které mohou studentům pomoci porozumět této nauce lépe. Pokud budou
učitelé s modlitbou využívat tyto informace během své postupné výuky písmům,
naše mládež a mladí dospělí budou lépe připraveni naplnit cíl Seminářů a institutů
náboženství.
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Základní nauky
Základní nauky mají být zdůrazňovány ve třídách semináře i institutu. Učitelé mají
studentům pomoci v tom, aby tyto nauky evangelia dokázali rozpoznat, porozumět
jim, věřit v ně, vysvětlovat je a uplatňovat je. To studentům pomůže posílit jejich
svědectví a prohloubit jejich vděčnost za znovuzřízené evangelium Ježíše Krista.
Studium těchto nauk jim také pomůže lépe se připravit na to, aby učili těmto
důležitým pravdám druhé.

Většina ze 100 veršů a pasáží z mistrovství v písmu, které vybraly Semináře
a instituty náboženství, byla vybrána tak, aby studentům pomohla porozumět
Základním naukám. Většina odkazů na písma, které jsou uvedeny v tomto
dokumentu, odpovídá veršům a pasážím z mistrovství v písmu. Jsou zde uvedeny
proto, aby bylo zřejmé, jak souvisejí se Základními naukami.

1. Božstvo
Božstvo tvoří tři samostatné bytosti: Bůh, Věčný Otec; Jeho Syn, Ježíš Kristus;
a Duch Svatý. (Viz Joseph Smith–Životopis 1:15–20.) Otec a Syn mají hmatatelné
tělo z masa a kostí, a Duch Svatý je bytostí duchovní. (Viz NaS 130:22–23.) Jsou
sjednoceni v účelu a v nauce. Jsou dokonale sjednoceni v uskutečňování plánu
spasení, který připravil Nebeský Otec.

Bůh Otec
Bůh Otec je nejvyšším vládcem vesmíru. Je Otcem našeho ducha. (Viz Židům 12:9.)
Je dokonalý, má veškerou moc a zná všechny věci. Je také Bohem dokonalého
milosrdenství, laskavosti a pravé lásky.

Ježíš Kristus
Ježíš Kristus je Prvorozený Otcův v duchu a Jednorozený Otcův v těle. Je Jehovou
Starého zákona a Mesiášem zákona Nového.

Ježíš Kristus vedl život bez hříchu a uskutečnil dokonalé Usmíření za hříchy
veškerého lidstva. (Viz Alma 7:11–13.) Jeho život je dokonalým příkladem toho, jak
mají žít všichni lidé. (Viz Jan 14:6; 3. Nefi 12:48.) Byl prvním člověkem na této zemi,
který byl vzkříšen. (Viz 1. Korintským 15:20–22.) Přijde znovu v moci a slávě a bude
vládnout na zemi během milénia.

Veškeré modlitby, požehnání a kněžské obřady mají být prováděny ve jménu Ježíše
Krista. (Viz 3. Nefi 18:15, 20–21.)

Související verše z písem: Helaman 5:12; NaS 19:23; NaS 76:22–24

Duch Svatý
Duch Svatý je třetí člen Božstva. Je bytostí duchovní, bez těla z masa a kostí. Často
se o Něm mluví jako o Duchu, Svatém Duchu, Duchu Božím, Duchu Páně nebo
Utěšiteli.

Duch Svatý vydává svědectví o Otci a Synu, zjevuje pravdu všech věcí a posvěcuje
ty, kteří činí pokání a jsou pokřtěni. (Viz Moroni 10:4–5.)
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Související verše z písem: Galatským 5:22–23; NaS 8:2–3

2. Plán spasení
Nebeský Otec připravil v předsmrtelné existenci plán, aby nám umožnil stát se
takovými, jako je On, a dosáhnout nesmrtelnosti a věčného života. (Viz Mojžíš
1:39.) V písmech se tento plán nazývá plánem spasení, velikým plánem štěstí,
plánem vykoupení a plánem milosrdenství.

Plán spasení zahrnuje Stvoření, Pád, Usmíření Ježíše Krista a všechny zákony,
obřady a nauky evangelia. Morální svoboda jednání – schopnost člověka
rozhodovat se a jednat sám za sebe – je rovněž nezbytným prvkem v plánu
Nebeského Otce. (Viz 2. Nefi 2:27.) Díky tomuto plánu můžeme být
prostřednictvím Usmíření zdokonaleni, můžeme obdržet plnost radosti a žít na
věky v přítomnosti Boží. (Viz 3. Nefi 12:48.) Naše rodinné vztahy mohou trvat po
celé věčnosti.

Související verše z písem: Jan 17:3; NaS 58:27

Předsmrtelný život
Než jsme se narodili na zemi, žili jsme v přítomnosti našeho Nebeského Otce jako
Jeho duchovní děti. (Viz Abraham 3:22–23.) V této předsmrtelné existenci jsme se
s ostatními duchovními dětmi Nebeského Otce zúčastnili určité rady. Na oné radě
Nebeský Otec předložil svůj plán a předsmrtelný Ježíš Kristus učinil smlouvu, že
bude Spasitelem.

Se svou svobodou jednání jsme se rozhodli plán Nebeského Otce přijmout.
Připravovali jsme se na příchod na zemi, kde bychom mohli dále růst a rozvíjet se.

Těm, kteří následovali Nebeského Otce a Ježíše Krista, bylo umožněno přijít na
zemi, žít ve smrtelnosti a rozvíjet se směrem k věčnému životu. Lucifer, další
duchovní syn Boží, se proti plánu vzbouřil. Stal se Satanem, a on a jeho
následovníci byli vyvrženi z nebe a byla jim odepřena výsada obdržet fyzické tělo
a žít ve smrtelnosti.

Související verše z písem: Jeremiáš 1:4–5

Stvoření
Ježíš Kristus pod vedením Otce stvořil nebesa a zemi. Země nebyla stvořena
z ničeho; byla zorganizována z existující hmoty. Ježíš Kristus stvořil bezpočet světů.
(Viz NaS 76:22–24.)

Stvoření země bylo důležitou součástí Božího plánu. Bylo tak připraveno místo, kde
můžeme získat fyzické tělo, kde můžeme být zkoušeni a kde můžeme rozvíjet
božské vlastnosti.

To, co nám země nabízí, máme používat s moudrostí, rozvahou a díkůvzdáním. (Viz
NaS 78:19.)

Adam byl prvním člověkem, který byl stvořen na zemi. Bůh stvořil Adama a Evu ke
svému vlastnímu obrazu. Všechny lidské bytosti – muži a ženy – jsou stvořeny
podle obrazu Božího. (Viz Genesis 1:26–27.)
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Pád
V zahradě Eden přikázal Bůh Adamovi a Evě, aby nejedli ovoce ze stromu poznání
dobrého a zlého; pokud by tak učinili, důsledkem by byla duchovní a fyzická smrt.
Duchovní smrt je odloučení od Boha. Fyzická smrt je oddělením ducha od
smrtelného těla. Protože Adam a Eva porušili Boží příkaz, byli vyvrženi
z přítomnosti Boha a stali se smrtelnými. Přestupek Adama a Evy a změny, které
z toho vyplynuly a které Adam a Eva zakusili, včetně duchovní a fyzické smrti, se
nazývají Pád.

V důsledku Pádu mohli Adam a Eva a jejich potomstvo zažívat radost a trápení,
poznávat dobro a zlo a mít děti. (Viz 2. Nefi 2:25.) Protože jsme potomci Adama
a Evy, ocitáme se ve smrtelnosti v tomto padlém stavu, který jsme zdědili. Jsme
odděleni z přítomnosti Páně a podrobeni fyzické smrti. Také jsme zkoušeni
a prověřováni skrze životní těžkosti a pokušení protivníka. (Viz Mosiáš 3:19.)

Pád je nedílnou částí plánu spasení, který připravil Nebeský Otec. Má dvojí směr –
dolů, a přesto vpřed. Kromě toho, že uvedl tělesnou a duchovní smrt, dal nám
příležitost narodit se na zemi, učit se a dělat pokroky.

Smrtelný život
Smrtelný život je dobou, kdy se učíme a kdy se můžeme připravovat na věčný život
a kdy můžeme prokázat, zda budeme používat svobodu jednání k tomu, abychom
dělali vše, co nám Pán přikáže. Během tohoto smrtelného života máme milovat
druhé a sloužit jim. (Viz Mosiáš 2:17; Moroni 7:45, 47–48.)

Ve smrtelnosti je náš duch spojen s naším fyzickým tělem, a to nám dává
příležitosti růst a rozvíjet se způsobem, který v předsmrtelném životě nebyl možný.
Naše tělo je důležitou součástí plánu spasení a máme k němu přistupovat s úctou,
jako k daru od Nebeského Otce. (Viz 1. Korintským 6:19–20.)

Související verše z písem: Jozue 24:15; Matouš 22:36–39; 2. Nefi 28:7–9; Alma 41:10;
NaS 58:27

Život po smrti
Až zemřeme, náš duch vstoupí do duchovního světa a bude očekávat vzkříšení.
Duchové spravedlivých jsou přijímáni do stavu štěstí, který se nazývá ráj. Mnozí
věrní budou kázat evangelium těm, kteří jsou ve vězení duchů.

Vězení duchů je dočasné místo v posmrtném světě určené pro ty, kteří zemřeli bez
znalosti pravdy, a pro ty, kteří byli během smrtelnosti neposlušní. Zde jsou duchové
vyučováni evangeliu a mají příležitost činit pokání a přijmout obřady spasení, které
jsou za ně vykonávány v chrámech. (Viz 1. Petrova 4:6.) Ti, kteří přijmou
evangelium, mohou přebývat až do vzkříšení v ráji.

Vzkříšení je opětovné spojení našeho duchovního těla s naším zdokonaleným
fyzickým tělem z masa a kostí. (Viz Lukáš 24:36–39.) Po vzkříšení nebude naše tělo
od ducha již nikdy odděleno, a my se staneme nesmrtelnými. Každý člověk zrozený
na zemi bude vzkříšen díky tomu, že Ježíš Kristus překonal smrt. (Viz
1. Korintským 15:20–22.) Spravedliví budou vzkříšeni před zlovolnými a vyjdou
v Prvním vzkříšení.
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Po vzkříšení nastane Poslední soud. Ježíš Kristus bude soudit každého člověka, aby
určil, jakou věčnou slávu obdrží. Tento soud bude založen na tom, jak byl daný
člověk poslušen Božích přikázání. (Viz Zjevení 20:12; Mosiáš 4:30.)

Existují tři království slávy. (Viz 1. Korintským 15:40–42.) Nejvyšším z nich je
království celestiální. Ti, kteří budou udatní ve svědectví o Ježíšovi a budou poslušni
zásad evangelia, budou přebývat v celestiálním království v přítomnosti Boha Otce
a Jeho Syna, Ježíše Krista. (Viz NaS 131:1–4.)

Druhým ze tří království slávy je království terestriální. Ti, kteří budou přebývat
v tomto království, jsou úctyhodnými muži a ženami země, kteří nebyli udatní ve
svědectví o Ježíšovi.

Telestiální království je nejnižší ze tří království slávy. Ti, kteří zdědí toto království,
si během smrtelného života volili raději zlovolnost než spravedlivost. Tito jedinci
obdrží svou slávu až poté, co budou vykoupeni z vězení duchů.

Související verš z písem: Jan 17:3

3. Usmíření Ježíše Krista
Usmířit znamená podstoupit trest za hřích a sejmout tak účinky hříchu z hříšníka,
který činí pokání, a umožnit mu smíření s Bohem. Ježíš Kristus byl jediným, kdo byl
schopen uskutečnit dokonalé Usmíření za celé lidstvo. Jeho Usmíření zahrnovalo
Jeho utrpení za hříchy lidstva v zahradě getsemanské, prolití krve, utrpení a smrt na
kříži a Jeho Vzkříšení z hrobu. (Viz Lukáš 24:36–39; NaS 19:16–19.) Spasitel byl
schopen vykonat Usmíření díky tomu, že dokázal být bez hříchu a měl moc nad
smrtí. Po své smrtelné matce zdědil schopnost zemřít. Po svém nesmrtelném Otci
zdědil moc znovu ožít.

Milostí, kterou umožnila Spasitelova usmiřující oběť, budou všichni lidé vzkříšeni
a obdrží nesmrtelnost. Díky Usmíření Ježíše Krista můžeme také obdržet věčný
život. (Viz Moroni 7:41.) Abychom mohli tento dar obdržet, musíme žít podle
evangelia Ježíše Krista, což zahrnuje mít v Něho víru, činit pokání z hříchů, dát se
pokřtít, přijmout dar Ducha Svatého a vytrvat věrně do konce. (Viz Jan 3:5.)

Ježíš nejenže v rámci svého Usmíření trpěl za naše hříchy, ale také vzal na sebe
bolesti, nemoci a slabosti všech lidí. (Viz Alma 7:11–13.) Rozumí našemu utrpení,
protože jím prošel. Jeho milost neboli uschopňující moc nás posiluje, abychom
dokázali nést svá břemena a dělat i to, co bychom vlastními silami dělat nedokázali.
(Viz Matouš 11:28–30; Filipenským 4:13; Eter 12:27.)

Související verše z písem: Jan 3:5; Skutkové 3:19–21

Víra v Ježíše Krista
Víra je naděje „ve věci, které nejsou viděti, které jsou však pravdivé“ (Alma 32:21;
viz také Eter 12:6). Je to dar od Boha.

Má-li víra vést člověka ke spasení, musí se zaměřovat na Ježíše Krista. Mít víru
v Ježíše Krista znamená zcela se na Něj spoléhat a důvěřovat Jeho nekonečnému
Usmíření, moci a lásce. Také to znamená věřit Jeho učení a tomu, že i když my
všemu nerozumíme, On tomu rozumí. (Viz Přísloví 3:5–6; NaS 6:36.)
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Víra je více než jen pasivní přesvědčení, vyjadřujeme ji tím, jak žijeme. (Viz Jakub
2:17–18.) Víru lze prohlubovat tím, že se modlíme, studujeme písma a dodržujeme
Boží přikázání.

Svatí posledních dnů mají víru také v Boha Otce, v Ducha Svatého, v moc kněžství
a v další důležité oblasti znovuzřízeného evangelia. Víra nám pomáhá obdržet
duchovní i fyzické uzdravení a sílu pokračovat kupředu, vyrovnávat se s těžkostmi
a překonávat pokušení. (Viz 2. Nefi 31:19–20.) V závislosti na naší víře bude Pán
v našem životě vykonávat mocné zázraky.

Vírou v Ježíše Krista může člověk získat odpuštění hříchů a nakonec být schopen
přebývat v Boží přítomnosti.

Související verše z písem: Matouš 11:28–30

Pokání
Pokání je změna mysli a srdce, která nám dává nový pohled na Boha, na sebe i na
svět. Zahrnuje odvrácení se od hříchu a obrácení se k Bohu s prosbou o odpuštění.
Je motivováno láskou k Bohu a upřímnou touhou dodržovat Jeho přikázání.

Naše hříchy nás znečišťují – způsobují, že nejsme hodni vrátit se do přítomnosti
našeho Nebeského Otce a v Jeho přítomnosti přebývat. Skrze Usmíření Ježíše
Krista opatřil náš Otec v nebi jediný možný způsob, jak nám mohou být naše
hříchy odpuštěny. (Viz Izaiáš 1:18.)

Pokání také zahrnuje pocit lítosti kvůli spáchání hříchu; vyznání Nebeskému Otci
i druhým, je-li to nutné; zanechání hříchu; snahu napravit, do té míry, jak je to
možné, vše, co člověk svými hříchy způsobil; a snahu žít v poslušnosti Božích
přikázání. (Viz NaS 58:42–43.)

Související verše z písem: Izaiáš 53:3–5; Jan 14:6; 2. Nefi 25:23, 26; NaS 18:10–11;
NaS 19:23; NaS 76:40–41

4. Dispensace, odpadlictví a Znovuzřízení
Dispensace
Dispensace je období, kdy Pán zjevuje nauky svého evangelia, obřady a kněžství. Je
to období, během něhož má Pán na zemi alespoň jednoho zplnomocněného
služebníka, který je nositelem svatého kněžství a který má božské pověření hlásat
evangelium a vykonávat jeho obřady. Dnes žijeme v poslední dispensaci –
dispensaci plnosti časů, která začala zjevením evangelia Josephu Smithovi.

Předchozí dispensace jsou spojeny se jménem Adama, Enocha, Noéma, Abrahama,
Mojžíše a Ježíše Krista. Kromě toho existovaly i další dispensace, včetně dispensací
mezi Nefity a Jaredity. Plán spasení a evangelium Ježíše Krista byly zjeveny a učeny
v každé dispensaci.

Odpadlictví
Když se lidé odvrátí od zásad evangelia a nemají klíče kněžství, nacházejí se ve
stavu odpadlictví.

Během historie světa nastávala období všeobecného odpadlictví. Jedním příkladem
je Velké odpadlictví, k němuž došlo poté, co Spasitel založil svou Církev. (Viz
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2. Tessalonicenským 2:1–3.) Po smrti Spasitelových apoštolů lidé překroutili zásady
evangelia a provedli neoprávněné změny v církevní organizaci a v obřadech
kněžství. Pán kvůli všeobecně rozšířené zlovolnosti odňal ze země pravomoc a klíče
kněžství.

Během Velkého odpadlictví se lidé ocitli bez božského vedení poskytovaného
žijícími proroky. Bylo založeno mnoho církví, ale tyto církve neměly pravomoc
udělovat dar Ducha Svatého ani vykonávat další obřady kněžství. Části svatých
písem byly změněny nebo ztraceny a lidem chybělo správné pochopení Boha.

Toto odpadlictví trvalo až do doby, kdy se Josephu Smithovi ukázali Nebeský Otec
a Jeho Milovaný Syn a kdy zahájili Znovuzřízení plnosti evangelia.

Znovuzřízení
Znovuzřízení znamená Boží obnovení pravd a obřadů Jeho evangelia mezi Jeho
dětmi na zemi. (Viz Skutkové 3:19–21.)

V rámci přípravy na Znovuzřízení Pán vzbudil ušlechtilé muže během období,
kterému se říká reformace. Tito muži se snažili navrátit náboženské nauky, praktiky
a organizaci k tomu, jak je zavedl Spasitel. Neměli však kněžství ani plnost
evangelia.

Znovuzřízení započalo v roce 1820, kdy se Josephu Smithovi v odpověď na jeho
modlitbu ukázali Bůh Otec a Jeho Syn Ježíš Kristus. (Viz Joseph Smith–Životopis
1:15–20.) Mezi hlavní události Znovuzřízení patří přeložení Knihy Mormonovy,
znovuzřízení Aronova a Melchisedechova kněžství a zorganizování Církve
6. dubna 1830.

Aronovo kněžství bylo znovuzřízeno Josephu Smithovi a Oliveru Cowderymu skrze
Jana Křtitele 15. května 1829. V roce 1829 bylo znovuzřízeno také Melchisedechovo
kněžství a klíče království, když je apoštolové Petr, Jakub a Jan předali Josephu
Smithovi a Oliveru Cowderymu.

Plnost evangelia byla znovuzřízena a Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů je
„jedinou pravou a živou [církví] na tváři celé země“ (NaS 1:30). Církev nakonec
naplní celou zemi a bude existovat na věky.

Související verše z písem: Izaiáš 29:13–14; Ezechiel 37:15–17; Efezským 4:11–14;
Jakub 1:5–6

5. Proroci a zjevení
Prorok je člověk, který byl povolán Bohem, aby mluvil v Jeho zastoupení. (Viz
Amos 3:7.) Proroci svědčí o Ježíši Kristu a učí Jeho evangeliu. Oznamují Boží vůli
a Jeho pravou povahu. Odsuzují hřích a varují před jeho následky. Čas od času
prorokují o budoucích událostech. (Viz NaS 1:37–38.) Mnohé z toho, čemu učí
proroci, se nachází v písmech. Když studujeme slova proroků, můžeme poznat
pravdu a obdržet vedení. (Viz 2. Nefi 32:3.)

Presidentovi Církve vyjadřujeme podporu jako prorokovi, vidoucímu a zjevovateli
a jako jedinému člověku na zemi, který přijímá zjevení pro vedení celé Církve.
Rádcům v Prvním předsednictvu a členům Kvora Dvanácti apoštolů také
vyjadřujeme podporu jako prorokům, vidoucím a zjevovatelům.

510



Zjevení je sdělení od Boha přicházející k Jeho dětem. Když Pán zjevuje svou vůli
Církvi, promlouvá prostřednictvím svého proroka. Písma – Bible, Kniha
Mormonova, Nauka a smlouvy a Drahocenná perla – obsahují zjevení daná skrze
dávné proroky i proroky posledních dnů. Dnešním Božím prorokem na zemi je
president Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů.

Jednotlivci mohou přijímat zjevení, aby jim pomáhalo s jejich konkrétními
potřebami, zodpovědnostmi a otázkami a aby jim pomáhalo posilovat svědectví.
Většina zjevení přichází k vedoucím a členům Církve skrze vnuknutí a myšlenky od
Ducha Svatého. Duch Svatý promlouvá k mysli a srdci tichým, jemným hlasem.
(Viz NaS 8:2–3.) Zjevení může přijít také skrze vidění, sny a návštěvy andělů.

Související verše z písem: Žalm 119:105; Efezským 4:11–14; 2. Timoteovi 3:15–17;
Jakub 1:5–6; Moroni 10:4–5

6. Kněžství a klíče kněžství
Kněžství je věčná moc a pravomoc Boha. Prostřednictvím kněžství Bůh stvořil
nebesa a zemi a tímto kněžstvím je ovládá. Skrze tuto moc vykupuje a oslavuje své
děti a uskutečňuje „nesmrtelnost a věčný život člověka“. (Mojžíš 1:39.)

Bůh dává kněžskou pravomoc způsobilým mužským členům Církve, aby mohli
jednat v Jeho jménu pro spasení Jeho dětí. Klíče kněžství jsou právem předsednictví
neboli mocí, kterou Bůh uděluje člověku, aby vedl a řídil království Boží na zemi.
(Viz Matouš 16:15–19.) Prostřednictvím těchto klíčů mohou být nositelé kněžství
oprávněni kázat evangelium a vykonávat obřady spasení. Všichni lidé, kteří slouží
v Církvi, jsou povoláni pod vedením toho, kdo drží příslušné klíče kněžství. Díky
tomu jsou oprávněni mít moc, kterou potřebují k tomu, aby mohli sloužit
a naplňovat zodpovědnosti vyplývající z jejich povolání.

Související verše z písem: NaS 121:36, 41–42

Aronovo kněžství
Aronovu kněžství se často říká přípravné kněžství. Úřady Aronova kněžství jsou
jáhen, učitel, kněz a biskup. V dnešní Církvi mohou způsobilí členové mužského
pohlaví obdržet Aronovo kněžství, jakmile dosáhnou věku 12 let.

Aronovo kněžství „drží klíče služby andělů a evangelia pokání a křtu“. (NaS 13:1.)

Melchisedechovo kněžství
Melchisedechovo kněžství je vyšší neboli větší kněžství a spravuje duchovní
záležitosti. (Viz NaS 107:8.) Toto větší kněžství bylo dáno Adamovi a je na zemi
pokaždé, když Pán zjevuje své evangelium.

Nejprve se nazývalo „Svatým kněžstvím podle řádu Syna Božího“. (NaS 107:3.)
Později bylo známo jako Melchisedechovo kněžství, protože bylo pojmenováno po
velkém vysokém knězi, který žil v době proroka Abrahama.

V Melchisedechově kněžství jsou tyto úřady: starší, vysoký kněz, patriarcha,
sedmdesátník a apoštol. Presidentem Melchisedechova kněžství je
president Církve.

Související verše z písem: Efezským 4:11–14
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7. Obřady a smlouvy
Obřady
V Církvi Ježíše Krista Svatých posledních dnů je obřad posvátným oficiálním
úkonem, který má duchovní význam. Každý obřad byl ustanoven Bohem, aby nás
učil duchovním pravdám. Obřady spasení jsou vykonávány pravomocí kněžství
a pod vedením těch, kteří drží klíče kněžství. Některé obřady jsou nezbytné pro
oslavení a nazývají se spásné obřady.

Prvním spásným obřadem evangelia je křest ponořením do vody provedený někým,
kdo má patřičnou pravomoc. Křest je nutným předpokladem pro to, aby se člověk
mohl stát členem Církve a jednou mohl vstoupit do celestiálního království. (Viz Jan
3:5.)

V řečtině je slovo křest odvozeno od slova potopit nebo ponořit. Ponoření je
symbolem smrti hříšného života daného člověka a znovuzrození do duchovního
života zasvěceného službě Bohu a Jeho dětem. Je také symbolem smrti a vzkříšení.

Poté, co je člověk pokřtěn, jeden nebo více nositelů Melchisedechova kněžství vloží
ruce na jeho hlavu a konfirmují ho za člena Církve. V rámci tohoto obřadu, který se
nazývá konfirmace, je člověku předán dar Ducha Svatého.

Dar Ducha Svatého se liší od vlivu Ducha Svatého. Před křtem může člověk čas od
času pociťovat vliv Ducha Svatého a skrze tento vliv může získat svědectví
o pravdě. (Viz Moroni 10:4–5.) Po přijetí daru Ducha Svatého má člověk,
dodržuje-li přikázání, právo na Jeho stálé společenství.

K dalším spásným obřadům patří vysvěcení k Melchisedechovu kněžství (pro
muže), chrámové obdarování a zpečetění manželství. (Viz NaS 131:1–4.) Součástí
všech spásných obřadů kněžství jsou smlouvy. V chrámu je možné tyto spásné
obřady vykonávat i zástupně za mrtvé. Zástupné obřady plní svůj účel pouze tehdy,
když je zesnulá osoba přijme v duchovním světě a bude dodržovat smlouvy, které
s těmito obřady souvisejí.

Další obřady, jako jsou přisluhování nemocným nebo žehnání a pojmenování
dítěte, jsou také důležité pro náš duchovní rozvoj.

Související verše z písem: Skutkové 2:36–38

Smlouvy
Smlouva je posvátná úmluva mezi Bohem a člověkem. Podmínky smlouvy
stanovuje Bůh, a my souhlasíme s tím, že budeme dělat to, co po nás žádá; Bůh
nám pak za naši poslušnost slibuje určitá požehnání. (Viz NaS 82:10.)

Smlouvy jsou součástí všech spásných obřadů kněžství. Smlouvu s Pánem
uzavíráme při křtu a tuto smlouvu obnovujeme přijímáním svátosti. Bratří, kteří
přijímají Melchisedechovo kněžství, na sebe berou přísahu a smlouvu kněžství.
Další smlouvy uzavíráme v chrámu.

Související verše z písem: Exodus 19:5–6; Žalm 24:3–4; 2. Nefi 31:19–20; NaS 25:13
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8. Manželství a rodina
Manželství mezi mužem a ženou je ustanoveno Bohem a rodina je ústředním
bodem Jeho plánu spasení a našeho štěstí. Štěstí v rodinném životě dosáhneme
s největší pravděpodobností tehdy, když je založeno na učení Pána Ježíše Krista.

Posvátné síly tvoření má být používáno pouze mezi mužem a ženou, kteří jsou
zákonně oddáni jako manžel a manželka. Rodiče se mají množit a zaplnit zemi,
mají vychovávat své děti v lásce a spravedlivosti a mají se starat o jejich tělesné
a duchovní potřeby.

Manžel s manželkou mají posvátnou zodpovědnost vzájemně se milovat
a vzájemně o sebe pečovat. Otcové mají v lásce a spravedlivosti předsedat své
rodině a mají se starat o její životní potřeby. Matky jsou zodpovědny především za
výchovu svých dětí. V těchto posvátných zodpovědnostech jsou otcové a matky
povinni pomáhat jeden druhému jako rovnocenní partneři.

Božský plán štěstí umožňuje, aby rodinné vztahy pokračovaly i po smrti. Země byla
stvořena a evangelium bylo zjeveno, aby mohly vznikat rodiny a aby mohly být
zpečetěny a oslaveny na věčnosti. (Upraveno z „Rodina – prohlášení světu“,
Liahona, listopad 2010, 129; viz také LDS.org/topics/family-proclamation.)

Související verše z písem: Genesis 2:24; Žalm 127:3; Malachiáš 4:5–6; NaS 131:1–4

9. Přikázání
Přikázání jsou zákony a požadavky, které Bůh dává lidem. Lásku k Bohu
projevujeme tím, že dodržujeme Jeho přikázání. (Viz Jan 14:15.) Dodržování
přikázání přináší požehnání od Pána. (Viz NaS 82:10.)

Dvě základní přikázání jsou tato: „Milovati budeš Pána Boha svého z celého srdce
svého, a ze vší duše své, a ze vší mysli své. … [A] milovati budeš bližního svého
jako sebe samého.“ (Matouš 22:36–39.)

Desatero přikázání je důležitou součástí evangelia a představuje věčné zásady, které
jsou nezbytné pro naše oslavení. (Viz Exodus 20:3–17.) Pán je zjevil v dávných
dobách Mojžíšovi a znovu je zopakoval ve zjeveních posledních dnů.

Dále nám je přikázáno, abychom se každý den modlili (viz 2. Nefi 32:8–9), učili
evangeliu druhé (viz Matouš 28:19–20), dodržovali zákon cudnosti (viz NaS 46:33),
platili plný desátek (viz Malachiáš 3:8–10), postili se (viz Izaiáš 58:6–7), odpouštěli
druhým (viz NaS 64:9–11), měli ducha vděčnosti (viz NaS 78:19) a dodržovali Slovo
moudrosti (viz NaS 89:18–21).

Související verše z písem: Genesis 39:9; Izaiáš 58:13–14; 1. Nefi 3:7; Mosiáš 4:30;
Alma 37:35; Alma 39:9; NaS 18:15–16; NaS 88:124

Chcete-li získat další informace o těchto tématech, podívejte se na stránky LDS.org,
Teachings [Nauky], Gospel Topics [Témata z evangelia]; nebo se podívejte do
brožurky Věrni víře – slovník evangelia (2004).
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Výuka evangelií
v chronologickém souladu
Doporučujeme vám, abyste tuto příručku používali tak, jak je napsaná, a probírali
čtyři evangelia v dané posloupnosti – jak jdou za sebou. Můžete se však
rozhodnout, že budete probírat novozákonní evangelia v chronologickém souladu,
čímž je myšleno učit o událostech ze Spasitelova života v chronologickém pořadí
pomocí textu vybíraného ze všech evangelií zároveň. Informace a materiály pro
výuku evangelií v chronologickém souladu najdete v dodatku digitální verze této
příručky na stránkách LDS.org a v aplikaci Knihovna evangelia pro mobilní
zařízení.
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Působení Ježíše Krista ve
smrtelnosti v kostce
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Vybrané obrázky
z Nového zákona

Fíkovník (viz Matouš 21:18–22)
© Jose Ramiro Laguna/Shutterstock.com

Ježíš učí v chrámu (viz Matouš 21:23–23:39)
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Ježíš odpouští muži spuštěnému skrz střechu a uzdravuje ho (viz Marek 2:1–12 a Lukáš
5:17–26)

Maria a Alžběta (viz Lukáš 1)
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Ježíš prohlašuje, že je Mesiáš (viz Lukáš 4)

Pilát uznává, že Ježíš je nevinný (viz Jan 18–19)
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Pavel píše epištoly (viz 2. Timoteovi 1–2)
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Ježíš Kristus bdí nad svými věrnými následovníky a pečuje o ně (viz Zjevení 1:12–16)
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Janovo vidění ženy a draka (viz Zjevení 12)
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