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

Seminář je každodenní náboženský
vzdělávací program. Studium písem
doprovázené modlitbou má být vaší
každodenní činností. Je třeba, abyste na
úkolech ze semináře pracovali každý
školní den – i tehdy, když nebudete
každý den třídu semináře navštěvovat.
V rámci tohoto kurzu se má probrat
32 bloků. V rozvrhu četby na straně 000
je uvedeno, co máte v rámci každého
bloku prostudovat. Učitel vám sdělí, dokdy je třeba každý blok dokončit. Kromě
času potřebného na vaše každodenní studium písem by mělo probrání každé lekce
v tomto studijním průvodci trvat asi 30 minut.

Měli byste mít dva studijní deníky (nebo dva zápisníky), nad rámec svého osobního
deníku, v nichž budete písemně plnit úkoly v rámci činností uvedených ve
studijním průvodci. Každý týden během setkání s učitelem mu máte odevzdat
studijní deník s vypracovanými úkoly podle činností uvedených ve studijním
průvodci, které jste během onoho týdne probrali. Učitel si odpovědi přečte, napíše
vám k nim svůj komentář a následující týden vám studijní deník vrátí. Odpovědi
můžete rovněž psát do bloku s kroužkovou mechanikou a odevzdávat z něho jen ty
stránky, které se týkají vašeho studia v daném týdnu. Až vám je pak učitel vrátí,
můžete si je zařadit zpět do bloku.

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

Úvod k četbě z písem
V tomto úvodu naleznete některé informace o historických souvislostech a shrnutí
textu písem v dané lekci.

Skupiny veršů a shrnutí obsahu
Skupiny veršů odpovídají přirozeným předělům v písmech – místům, kde dochází
ke změně děje nebo tématu. Po každé skupině veršů následuje stručné shrnutí
událostí nebo nauk, které jsou obsahem daných veršů.

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

Studijní pomůcky
Studijní pomůcky poskytují postřehy a vysvětlují postupy, které mohou obohatit
vaše studium a zlepšit porozumění písmům.

Mistrovství v písmu
O každém z 25 veršů z mistrovství v písmu, které se nacházejí v Novém zákoně, se
pojednává zvlášť v lekci, v níž se objevuje, což vám má pomoci si dané verše lépe
osvojit.

Zapisování odpovědí do příručky
Někdy budete požádáni, abyste si odpovědi zapsali do příručky na předtištěné
řádky nebo do tabulky.

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

Číslo
bloku

Zadané kapitoly, které jsem
přečetl(a) tento týden

Dny, kdy jsem četl(a) písma

1 PO ÚT ST ČT PÁ SO NE

2 Matouš 1

2

3

4

5

PO ÚT ST ČT PÁ SO NE

3 Matouš 6

7

8

9

10

11

12

13:1–23

PO ÚT ST ČT PÁ SO NE

4 Matouš 13:24–58

14

15

16

17

PO ÚT ST ČT PÁ SO NE

5 Matouš 18

19

20

21

22

PO ÚT ST ČT PÁ SO NE

6 Matouš 23

Joseph Smith–Matouš 1

Matouš 25

26:1–30

PO ÚT ST ČT PÁ SO NE

XI



Číslo
bloku

Zadané kapitoly, které jsem
přečetl(a) tento týden

Dny, kdy jsem četl(a) písma

7 Matouš 26:31–75

27

28

Marek 1

2

3

PO ÚT ST ČT PÁ SO NE

8 Marek 4

5

6

7

8

9

PO ÚT ST ČT PÁ SO NE

9 Marek 10

11

12

13

14

15

16

Lukáš 1

2

3

4

PO ÚT ST ČT PÁ SO NE

10 Lukáš 5

6

7

8

9

10:1–37

PO ÚT ST ČT PÁ SO NE

11 Lukáš 10:38–42

11

12

13

14

15

16

17

PO ÚT ST ČT PÁ SO NE

ROZPIS  ČETBY

XII



Číslo
bloku

Zadané kapitoly, které jsem
přečetl(a) tento týden

Dny, kdy jsem četl(a) písma

12 Lukáš 18

19

20

21

22

23

24

Jan 1

PO ÚT ST ČT PÁ SO NE

13 Jan 2

3

4

5

6

PO ÚT ST ČT PÁ SO NE

14 Jan 7

8

9

10

PO ÚT ST ČT PÁ SO NE

15 Jan 11

12

13

14

15

PO ÚT ST ČT PÁ SO NE

16 Jan 16

17

18

19

20

21

PO ÚT ST ČT PÁ SO NE

17 Skutkové 1

2

3

4

5

PO ÚT ST ČT PÁ SO NE

ROZPIS  ČETBY

XIII



Číslo
bloku

Zadané kapitoly, které jsem
přečetl(a) tento týden

Dny, kdy jsem četl(a) písma

18 Skutkové 6

7

8

9

10

11

12

PO ÚT ST ČT PÁ SO NE

19 Skutkové 13

14

15

16

17

18

19

PO ÚT ST ČT PÁ SO NE

20 Skutkové 20

21

22

23

24

25

26

27

28

Římanům 1

2

3

4

5

6

7

PO ÚT ST ČT PÁ SO NE

ROZPIS  ČETBY
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Číslo
bloku

Zadané kapitoly, které jsem
přečetl(a) tento týden

Dny, kdy jsem četl(a) písma

21 Římanům 8

9

10

11

12

13

14

15

16

1. Korintským 1

2

3

4

5

6

PO ÚT ST ČT PÁ SO NE

22 1. Korintským 7

8

9

10

11

12

13

14

PO ÚT ST ČT PÁ SO NE

23 1. Korintským 15

16

2. Korintským 1

2

3

4

5

6

7

PO ÚT ST ČT PÁ SO NE

ROZPIS  ČETBY
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Číslo
bloku

Zadané kapitoly, které jsem
přečetl(a) tento týden

Dny, kdy jsem četl(a) písma

24 2. Korintským 8

9

10

11

12

13

Galatským 1

2

3

4

5

6

Efezským 1

PO ÚT ST ČT PÁ SO NE

25 Efezským 2

3

4

5

6

Filipenským 1

2

3

4

PO ÚT ST ČT PÁ SO NE

ROZPIS  ČETBY

XVI



Číslo
bloku

Zadané kapitoly, které jsem
přečetl(a) tento týden

Dny, kdy jsem četl(a) písma

26 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

PO ÚT ST ČT PÁ SO NE

27 2. Timoteovi 1

2

3

4

Titovi 1

2

3

Filemonovi 1

Židům 1

2

3

4

PO ÚT ST ČT PÁ SO NE

ROZPIS  ČETBY
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Číslo
bloku

Zadané kapitoly, které jsem
přečetl(a) tento týden

Dny, kdy jsem četl(a) písma

28 Židům 5

6

7

8

9

10

11

12

13

Jakub 1

PO ÚT ST ČT PÁ SO NE

29 Jakub 2

3

4

5

1. Petrova 1

2

3

4

5

PO ÚT ST ČT PÁ SO NE

30 2. Petrova 1

2

3

1. Janova 1

2

3

4

5

2. Janova 1

3. Janova 1

Judas 1

PO ÚT ST ČT PÁ SO NE

ROZPIS  ČETBY
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Číslo
bloku

Zadané kapitoly, které jsem
přečetl(a) tento týden

Dny, kdy jsem četl(a) písma

31 Zjevení 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

PO ÚT ST ČT PÁ SO NE

32 Zjevení 12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

PO ÚT ST ČT PÁ SO NE

ROZPIS  ČETBY
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Vítejte u Nového zákona
Co je to Nový zákon?
Nový zákon obsahuje písemné záznamy prvních apoštolů a učedníků Ježíše Krista,
kteří je psali na základě inspirace od Ducha Svatého. Obsahuje čtyři evangelia, což
jsou svědectví Matouše, Marka, Lukáše a Jana o tom, že Ježíš Kristus je slíbený
Mesiáš – Spasitel a Vykupitel – a vzkříšený Pán. Tato čtyři evangelia vyprávějí
o částech Ježíšova života a zaznamenávají mnoho Jeho nauk. Nový zákon obsahuje
nauky a zásady, kterým učili Spasitel a Jeho apoštolové, aby druhým pomohli
poznat, jak se vrátit k Bohu Otci a opět s ním žít a jak dosáhnout věčného života.
Pro Svaté posledních dnů stojí Bible bok po boku Knize Mormonově, Nauce a
smlouvám a Drahocenné perle jako svaté písmo. (Viz Články víry 1:8.)

Starší Bruce R. McConkie z Kvora Dvanácti apoštolů shrnul důležitý obsah Nového
zákona těmito slovy: „Nový zákon … vypráví o naplnění dávných slibů; hovoří
o narození a smírné oběti onoho Zaslíbeného; vykládá spásné nauky Jeho věčného
evangelia; zaznamenává růst a šíření evangelia v zenitu času; předvídá všeobecné
odpadlictví od víry, které se kdysi Svatým dostalo; slibuje slavné znovuzřízení
evangelia v posledních dnech; a prostřednictvím barvitého a působivého ztvárnění
předpovídá události, jež budou předcházet Druhému příchodu Syna Muže,
provázet ho a následovat po něm. Jeho hlavním účelem je vydávat svědectví
o Kristu.“ (A New Witness for the Articles of Faith [1985], 392.)

Proč je studium Nového zákona důležité?
Podobně jako všechna písma i Nový zákon učí a svědčí o Ježíši Kristu a o Jeho
božskosti. Apoštol Jan prohlásil, že své evangelium napsal se záměrem přesvědčit
ostatní, aby „věřili, že Ježíš jest Kristus, Syn Boží, a [aby] věříce, život měli ve jménu
jeho“. (Jan 20:31.) Při studiu Nového zákona se dozvíte o Spasitelově zázračném
narození, budete svědky Jeho zázraků a uzdravování, uslyšíte nadpozemské pravdy
týkající se Jeho evangelia a prožijete dny, při nichž došlo k Jeho smírné oběti,
k Ukřižování a k slavnému Vzkříšení. Až budete studovat život a učení Spasitele,
poznáte, jak přijít k Pánu, abyste dosáhli naděje, odpuštění, pokoje a věčného
štěstí. Upřímné studium Nového zákona může posílit vaši víru v Ježíše Krista
a pomůže vám spoléhat se na Jeho učení a Usmíření.

Starší L. Tom Perry z Kvora Dvanácti apoštolů učil, že Nový zákon „je středem
historie zaznamenané v písmech, tak jako Spasitel sám má být středem našeho
života. Musíme se zavázat, že ho budeme studovat a chovat jako poklad.

Při studiu Nového zákona lze najít nedocenitelné perly moudrosti.“ („Sabat
a svátost“, Liahona, květen 2011, 6.)

V Novém zákoně se nacházejí například tyto drahocenné perly pravdy a moudrosti:

• Ježíš Kristus je „cesta, i pravda, i život“ a skrze Něj můžeme poznat Nebeského
Otce. (Viz Jan 14:6–7.)

• Duch Svatý je „Utěšitel …, [který] vás naučí všemu, a připomeneť vám všecko“.
(Jan 14:26.)
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• Učedníci Ježíše Krista mají zodpovědnost hlásat evangelium po celém světě.
(Viz Matouš 28:19.)

• Spasitel dál řídí svou Církev skrze zjevení svým vyvoleným služebníkům. (Viz
Skutkové 1:2.)

• Jste potomkem neboli dítětem Božím. (Viz Skutkové 17:28–29.)

• Díky Spasitelovu vzkříšení všichni zvítězí nad smrtí a budou znovu žít.
(1. Korintským 15:21–26.)

• Pokud se vám nedostává moudrosti, můžete žádat Boha v modlitbě a On
odpoví. (Viz Jakub 1:5–6.)

• Věrní Svatí, kteří překonají zlo, obdrží věčný život. (Viz Zjevení 3.)

Událost ze života Proroka Josepha Smitha je příkladem toho, jaký vliv a účinek
může mít studium Nového zákona na váš život. Joseph se jako mladý muž potýkal
s těžkostmi ve snaze zjistit sám pro sebe, která z církví je správná. Obrátil se tedy
na Bibli a jednoho dne četl verš v Jakubovi 1:5. Později napsal: „Nikdy nevstoupil
žádný úryvek písma s větší mocí do srdce člověka než v této době tento do mého.
Zdálo se, že vstoupil s velikou silou do každého pocitu mého srdce. Uvažoval jsem
o něm znovu a znovu.“ (Joseph Smith–Životopis 2:12.)

Poté, co si Joseph v Novém zákoně tato slova přečetl a přemýšlel o nich, se rozhodl
jednat na základě pravdy, kterou poznal, a zeptat se Boha, jak tomu učil Jakub.
Výsledkem jeho rozhodnutí bylo pozoruhodné První vidění. Když budete pilně
studovat Nový zákon, budete i vy pociťovat Svatého Ducha, který se dotkne vašeho
srdce a pomůže vám zjistit, jak uplatňovat nauky a zásady evangelia
v osobním životě.

Když s modlitbou studujete Nový zákon, jednejte podle nabádání Ducha Svatého.
Díky tomu se můžete stát více obrácenými k Pánu. K opravdovému obrácení
dochází tehdy, když dál jednáte podle nauk, o nichž víte, že jsou pravdivé,
a dodržujete přikázání, den po dni, měsíc po měsíci – po zbytek života.

O Novém zákoně
Bible není jen jedna kniha. Je to sbírka knih. Řecké slovo, z něhož je slovo bible
odvozeno, znamená „knihy“. „Křesťanská Bible má dvě části obecně známé jako
Starý a Nový zákon.“ (Průvodce k písmům, „Bible“, scriptures.lds.org.) Slovo, které
v tomto případě bylo přeloženo jako zákon, by bylo možné přeložit také jako
smlouva. Nový zákon je tudíž nová smlouva.

V kontextu evangelia je smlouva zvláštní dohoda mezi Pánem a jedincem či
skupinou lidí. Starý zákon neboli stará smlouva představuje zákon, který dal Pán
svému lidu v dávných dobách. „Když Spasitel přišel v zenitu času, znovuzřídil
evangelium mezi Židy v Palestině. Vzhledem k tomu, že v minulosti sešli z cesty
a dokonce se odchýlili i od Mojžíšova zákona, byla to pro ně nová smlouva.“ (Bible
Dictionary v anglickém vydání Bible SPD, „Bible“.)

Nový zákon je obvykle rozdělen na evangelia, Skutky apoštolů, Pavlovy epištoly,
obecné epištoly a knihu Zjevení.

VÍTEJTE
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1. Evangelia. Knihy Matouše, Marka, Lukáše a Jana se nazývají evangelia a každá
tato kniha je pojmenována po svém autorovi. Slovo evangelium znamená „dobrá
zpráva“. 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 učí a svědčí o tom, že Ježíš Kristus
je Syn Boží a Spasitel světa. „Záznamy Matouše, Marka a Lukáše představují do
jisté míry podobnou sbírku textů, používají do značné míry shodný styl a věnují
se rovněž podobným hlavním bodům, a proto se někdy označují jako
‚synoptická evangelia‘ (což znamená ‚na pohled podobná‘). I přesto je každé
z nich jedinečné a obsahuje mnoho podrobností, které se v ostatních
evangeliích nevyskytují. Janův záznam se od ostatních tří evangelií do značné
míry odlišuje ve výběru slov, stylu a v popisu událostí.“ (Bible Dictionary
v anglickém vydání Bible SPD, „Gospels“.)

2. Skutkové apoštolů. Skutkové apoštolů byly napsány Lukášem a představují
jeho zprávu o růstu Církve pod vedením apoštolů (viz Průvodce k písmům,
„Skutkové apoštolů“).

3. Pavlovy epištoly. Pavlovy epištoly neboli dopisy jsou pojmenovány podle
církevní odbočky nebo jedince či skupiny, které byl dotyčný dopis adresován.
Pavlovy epištoly jsou seřazeny „sestupně podle délky – od nejdelší (Římanům)
až po nejkratší (Filemonovi). Toto platí u všech epištol kromě epištoly Židům,
která byla zařazena na poslední místo, protože někteří měli pochybnosti o tom,
zda Pavel je, či není jejím autorem.“ (Bible Dictionary v anglickém vydání Bible
SPD, „Pauline Epistles“.)

4. Obecné epištoly. Knihy Jakuba až Judy se často nazývají obecné epištoly,
protože vyjma 2. a 3. Janovy epištoly nejsou adresovány žádné konkrétní osobě
či odbočce Církve. Jsou pojmenovány po svém autorovi. (Viz Bible Dictionary
v anglickém vydání Bible SPD, „General Epistles“.)

5. Kniha Zjevení. Knihu Zjevení (které se někdy říká Apokalypsa) napsal apoštol
Jan, který také napsal evangelium a epištoly nesoucí jeho jméno. Jedná se
o Janův záznam zjevení, které obdržel od Pána. (Viz Průvodce k písmům,
„Zjevení Janovo“.)

Překlad Josepha Smitha a Joseph Smith–Matouš
Pán přikázal Proroku Josephu Smithovi, aby provedl překlad neboli revizi Bible
krále Jakuba. Překlad Josepha Smitha (někdy zkráceně PJS) není překladem Bible
z jednoho jazyka do jiného. Spíše obsahuje změny v textu Bible, k nimž Pán
Proroka inspiroval.

Joseph Smith začal překládat v červnu 1830 a překlad dokončil v červenci 1833,
ačkoli dál prováděl úpravy v rukopise až do doby krátce před svou smrtí v roce
1844. (Viz Průvodce k písmům, „Překlad Josepha Smitha“.) Ačkoli části překladu
Proroka Josepha Smitha byly publikované během jeho života, úplný inspirovaný
překlad Bible poprvé vydala Reorganizovaná Církev Ježíše Krista Svatých
posledních dnů (nyní Společenství Kristovo) v roce 1867. Od roku 1979 obsahuje
církevní anglické vydání Bible krále Jakuba stovky naukově významných pasáží
z Překladu Josepha Smitha v poznámkách pod čarou a v dodatku. (Viz Robert J.
Matthews, „Joseph Smith’s Efforts to Publish His Bible ‚Translation‘“, Ensign, Jan.
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1983, 57–64; Průvodce k písmům, „Překlad Josepha Smitha“.) Od roku 2009 vydání
Bible SPD ve španělštině, verze Reina-Valera, také obsahuje poznámky pod čarou
a dodatek. V roce 2015 bylo publikováno vydání Bible SPD v portugalštině.

Joseph Smith–Matouš v Drahocenné perle je výňatkem z Překladu Josepha Smitha
(Překlad Josepha Smitha, Matouš 23:39–24:56). Jedná se o inspirovaný překlad
Matouše 23:39–24:55.

Překlad Josepha Smitha přispívá k našemu porozumění Novému zákonu tím, že
znovuzřizuje některé jasné a cenné pravdy, které se z Bible ztratily (viz 1. Nefi
13:20–41), a přidává Pánův výklad a objasnění.
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Chronologický přehled
Nového zákona
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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 studia semináře. Těchto 100 veršů
a pasáží popisuje základní pravdy z písem, které jsou důležité pro porozumění
evangeliu, pro jeho sdílení a pro posilování víry.

Jste povzbuzováni k tomu, abyste v těchto pasážích dosáhli „mistrovství“. Dosažení
mistrovství ve verších z písem zahrnuje:

• Nalezení daných veršů na základě znalosti odpovídajících odkazů

• Porozumění kontextu a obsahu těchto veršů z písem

• Uplatňování nauk a zásad evangelia obsažených v těchto verších z písem

• Naučení se těmto veršům nazpaměť

V tomto studijním průvodci se budete zabývat každým z 25 veršů nebo pasáží
z mistrovství v písmu, tak jak se budou objevovat v rámci studijního kurzu Nový
zákon. K tomu, abyste si osvojili verše z mistrovství v písmu, je třeba, abyste
vyvinuli určitou snahu. Důslednost a opakování při učení se mistrovství v písmu
vám pomůže ukládat si pravdy do dlouhodobé paměti, abyste je mohli uplatňovat
v budoucnu. Mohli byste se například rozhodnout, že opakováním veršů
z mistrovství v písmu budete trávit každý den několik minut. Vyhledávejte
příležitosti je používat, když budete druhým vysvětlovat základní nauky evangelia.
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100 veršů a pasáží
z mistrovství v písmu
Toto je seznam 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
Toto je seznam Základních nauk evangelia:

• Božstvo

• Plán spasení

• Usmíření Ježíše Krista

• Dispensace, odpadlictví a Znovuzřízení

• Proroci a zjevení

• Kněžství a klíče kněžství

• Obřady a smlouvy

• Manželství a rodina

• Přikázání

Při studiu písem se snažte rozpoznat tyto základní nauky evangelia, porozumět jim,
věřit v ně, vysvětlovat je a uplatňovat je. To vám pomůže posílit vaše svědectví
a prohloubit vaši vděčnost za znovuzřízené evangelium Ježíše Krista. Studium
Základních nauk vám také pomůže lépe se připravit na to, abyste žili podle
evangelia a učili těmto důležitým pravdám druhé. V této příručce je kladen důraz
i na jiné důležité nauky evangelia, i když nejsou uvedeny na seznamu
Základních nauk.
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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.)

ZÁKLADNÍ  NAUKY
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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.
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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

ZÁKLADNÍ  NAUKY

XXXIV



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, jděte 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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1. BLOK: 1. DEN

Plán spasení
Úvod
President Boyd K. Packer z Kvora Dvanácti apoštolů zdůraznil, jak je důležité, aby
se na začátku každého školního roku semináře probral stručný přehled plánu
spasení:

„Pokud se na úplném začátku bude probírat stručný přehled ‚plánu štěstí‘ …
a občas se zopakuje, bude to mít pro … studenty nesmírnou hodnotu. …

Mladí lidé se ptají ‚proč?‘ – proč je nám přikázáno dělat určité věci a proč je nám
přikázáno jiné věci nedělat? Znalost plánu štěstí, i kdyby jen v nástinu, může dát
mysli těchto mladých lidí odpověď na otázku ,proč‘.“ („The Great Plan of
Happiness“, Teaching Seminary: Preservice Readings [Church Educational System

manual, 2004], 69–70, LDS.org; viz Alma 12:32.)

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

Úloha Ježíše Krista v předsmrtelném životě
Jak byste odpověděli, kdyby se vás někdo zeptal, proč je pro vás Ježíš Kristus
důležitý?

V dnešní lekci se budete učit o úloze Ježíše Krista v plánu Nebeského Otce pro naše
spasení. Při studiu se zaměřte na pravdy, které vám mohou pomoci posílit vaši víru
v Ježíše Krista.

1. Do studijního deníku si překreslete následující tabulku. Při studiu
této lekce si budete do tabulky zapisovat určité nauky.

Ježíš Kristus má ústřední význam v plánu Nebeského Otce pro naše spasení

Předsmrtelný život Smrtelný život Posmrtný život

Plán Nebeského Otce pro naše spasení sestává ze tří hlavních období: náš
předsmrtelný život, který předcházel našemu fyzickému narození; náš smrtelný
život; a náš posmrtný život.

Přečtěte si následující citát a označte si slova nebo části textu, jež popisují omezení,
kterým jsme čelili v předsmrtelném životě:

„Než jsme se narodili na tuto zemi, žili jsme jako duchovní děti našeho Nebeského Otce. [Viz
Skutkové 17:28–29; Abraham 3:22–26.] Nebyli jsme však takovými jako Nebeský Otec, a ani
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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. [Viz Mojžíš 1:39.] 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.)

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.

Přečtěte si Mojžíše 4:1–3 a zaměřte se na to, co Satan požadoval po
Nebeském Otci.

Co Satan požadoval po Nebeském Otci? ____________________

V Mojžíšovi 4:2 se dozvídáme, že Ježíš Kristus byl vybrán od samého počátku, aby
vykonal vůli Nebeského Otce. Do tabulky si do sloupce s názvem „Předsmrtelný
život“ napište tuto nauku, které se z tohoto verše učíme: Ježíš Kristus byl
v předsmrtelném životě vybrán k tomu, aby byl Vykupitelem lidstva.

Poté, co byl Ježíš Kristus vybrán, aby naplnil plán Nebeského Otce pro naše
spasení, bylo potřeba, aby byla stvořena země, kde bychom mohli obdržet
fyzického tělo a získávat zkušenosti.

Přečtěte si Židům 1:1–2 a zaměřte se na to, jakou úlohu měl Ježíš Kristus při
stvoření země.

Z těchto veršů se dozvídáme tuto nauku: Ježíš Kristus pod vedením Nebeského
Otce stvořil zemi. Tuto nauku si napište do tabulky ve studijním deníku do
sloupce s názvem „Předsmrtelný život“.

2. Pomyslete na krásu
země a na to, kdy a kde

jste za ni byli v životě skutečně
vděčni. Ve studijním deníku
odpovězte na toto:

a. Popište nějaký okamžik, kdy jste
byli vděčni za krásu země.

b. Jak vědomí toho, že Ježíš Kristus
stvořil zemi, ovlivňuje pocity,
které k Němu chováte?

Úloha Ježíše Krista ve smrtelném životě
Poté, co přijdeme na zemi a získáme fyzické tělo, zakoušíme další překážky, které
nám brání v tom, abychom se stali takovými, jako je náš Nebeský Otec, a abychom

1. BLOK,  1 . DEN

2



Usmíření Ježíše Krista

se vrátili do Jeho přítomnosti. Dvě z těchto překážek jsou fyzická smrt a duchovní
smrt. Fyzická smrt je oddělení těla od ducha a duchovní smrt je naše odloučení od
Boha. Přečtěte si následující citát a označte si slova nebo části textu, které popisují
dvě překážky, se kterými se setkáme během svého smrtelného života:

„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. Bez
Usmíření, které vykonal Ježíš Kristus, bychom byli bezmocní.“ (Kažte evangelium mé, 49.)

Jozef měl předtím, než se Ježíš narodil na zemi, a poté, co se dozvěděl, že Maria
čeká dítě, sen, ve kterém ho navštívil anděl. Přečtěte si Matouše 1:21 a zjistěte, co
anděl Jozefovi oznámil.

Z toho, co anděl řekl, že Ježíš udělá, se učíme tomu, že Ježíš Kristus přišel proto,
aby nás spasil z hříchů. Tuto nauku si napište do tabulky do sloupce s názvem
„Smrtelný život“.

Díky Usmíření Ježíše Krista můžeme být spaseni z hříchů. K Usmíření patří utrpení
Ježíše Krista a Jeho smrt a Vzkříšení.

3. Do studijního deníku si
napište odpovědi na

tyto otázky:

a. Co musíme dělat, abychom
mohli být spaseni z hříchů skrze
Usmíření Ježíše Krista?

b. Co dalšího musíme dělat podle
Skutků 2:32?

Úloha Ježíše Krista v posmrtném životě
Ztratili jste někdy drahého člena rodiny nebo přítele z důvodu úmrtí?

Díky naší znalosti plánu Nebeského Otce pro naše spasení víme, že po smrti
vstupují duchové všech lidí do duchovního světa.

Přečtěte si 1. Petrovu 3:18–20 a 1. Petrovu 4:6 a zaměřte se na to, co Ježíš udělal
bezprostředně po své smrti.
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Vzkříšený Pán

Přečtěte si Nauku a smlouvy 138:18–19, 30–32 a zjistěte, co Ježíš Kristus udělal, aby
mohlo být evangelium kázáno všem duchům v duchovním světě. (Nauka
a smlouvy 138 je zjevení o duchovním světě, jak ho obdržel president Joseph
F. Smith, zatímco přemítal o Spasitelově návštěvě duchů zemřelých, když bylo Jeho
tělo ještě v hrobě.)

Shrňte, co Ježíš Kristus udělal, aby mohlo být evangelium kázáno všem duchům
v duchovním světě: ____________________

Spasitel byl vzkříšen třetího dne po své smrti. (Viz 1. Korintským 15:4.) Když je
člověk vzkříšen, jeho duch a jeho fyzické tělo se spojí, aby již nikdy nebyly
odděleny. (Viz NaS 138:17.)

Přečtěte si 1. Korintským 15:20–22
a zaměřte se na to, jaký vliv má na
každého z nás Vzkříšení Ježíše Krista.

Do tabulky si do sloupce s názvem
„Posmrtný život“ napište tuto nauku:
Díky Vzkříšení Ježíše Krista budou
vzkříšeni všichni lidé.

Přečtěte si Zjevení 20:12 a zjistěte, co se
stane s každým z nás poté, co budeme
vzkříšeni.

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“.) Nejsme souzeni pouze
na základě svých činů, ale také podle
svých myšlenek, slov a tužeb. (Viz
Mosiáš 4:30; Alma 12:14; NaS 137:9.)

Přečtěte si Jana 5:22 a zjistěte, kdo nás bude soudit. (Mohli byste si napsat Jana 5:22
na okraj stránky písem vedle Zjevení 20:12.)

Do tabulky si do sloupce s názvem „Posmrtný život“ napište tuto nauku: Ježíš
Kristus bude soudit veškeré lidstvo.

Nejvyšším cílem plánu Nebeského Otce je poskytnout všem Jeho dětem příležitost
získat věčný život neboli oslavení, což znamená stát se takovými, jako je Nebeský
Otec, a žít s Ním na věky ve věčných rodinách. Zamyslete se nad svou současnou
rodinou a nad rodinou, kterou, jak doufáte, budete jednou mít.

4. Do studijního deníku si napište, proč je pro vás důležité, že budete
moci žít na věky s Nebeským Otcem a se členy své rodiny.

Přečtěte si Jana 3:5, 16–17 a zjistěte, co musí každý z nás dělat, aby získal
věčný život.

Věřit v Jednorozeného Syna znamená používat víru v Ježíše Krista a žít podle Jeho
evangelia.
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Do tabulky si do sloupce s názvem „Posmrtný život“ napište tuto zásadu:
Budeme-li používat víru v Ježíše Krista a žít podle Jeho evangelia, budeme
moci obdržet věčný život.

5. Znovu se zamyslete nad otázkou, která vám byla položena na
začátku lekce: „Jak byste odpověděli, kdyby se vás někdo zeptal,

proč je pro vás Ježíš Kristus důležitý?“ Do studijního deníku si napište odpověď
na tuto otázku na základě toho, čemu jste se při dnešním studiu naučili a co jste
pocítili.

Zvažte možnost použít tabulku, kterou jste si ve studijním deníku vytvořili, k výuce
své rodiny nebo druhých o úloze Ježíše Krista v plánu Nebeského Otce pro naše
spasení.

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

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

Další otázky, úvahy a postřehy, o které bych se rád(a) podělil(a) se svým učitelem:
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1. BLOK: 2. DEN

Úloha studenta
Úvod
Duch Svatý, učitel a student mají každý při studiu evangelia důležitou úlohu. Tato
lekce vám může pomoci porozumět každé z těchto úloh, aby vaše snaha něčemu se
naučit byla úspěšná. Možná bude potřeba, abyste si zásady obsažené v této lekci
pravidelně opakovali, a tak si připomínali svou zodpovědnost za studium evangelia.

Úlohy Ducha Svatého, učitele a studenta při studiu
evangelia

Před začátkem studia se vždy pomodlete
Upřímná modlitba pomáhá uvést naši vůli do souladu s vůlí Boží. Přivolává nám do života Ducha
Svatého. Vytvořte si zvyk pomodlit se vždy předtím, než začnete studovat písma a lekce v tomto
kurzu semináře.

Zamyslete se nad touto situací:

Jedna mladá žena během studia semináře formou domácího studia získává
inspirace a vzdělává se. Pociťuje vliv Ducha Svatého. Je vděčná za to, čemu se učí,
a přemítá o tom, jak toto učení uplatňovat v životě. Jiná mladá žena studuje tytéž
lekce, ale často se nudí a má pocit, že ji lekce příliš neobohacují.

1. Do studijního deníku si napište odpověď na tuto otázku: Jaké jsou
možné důvody toho, proč tyto dvě mladé ženy mají se stejnými

lekcemi semináře tak odlišné zkušenosti?

Při studiu dnešní lekce se zaměřte na nauky a zásady, které vám mohou pomoci
naplňovat úlohu studenta semináře a posílit vaše svědectví o evangeliu
Ježíše Krista.

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

Přečtěte si Jana 14:26 a Jana 16:13 a vyhledejte některé z úloh Ducha Svatého.

Jednou z pravd, kterým se z těchto veršů můžeme naučit o úlohách Ducha Svatého,
je to, že Duch Svatý učí pravdě.

Jak můžete na základě toho, co jste v životě již prožili, poznat, kdy vás Duch Svatý
učí pravdě? (Mohla by vám pomoci Nauka a smlouvy 8:2–3.)
____________________

Přečtěte si Nauku a smlouvy 50:13–14 a zjistěte, co je úlohou učitele evangelia. Tyto
verše byly dány prvním členům Církve, kteří byli vysvěceni k tomu, aby učili
evangeliu.

Co je úlohou učitele evangelia?
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Přečtěte si 2. Nefiho 33:1 a zaměřte se na to, co dělá Duch Svatý, když se skrze Jeho
moc učíme pravdě.

Co pro nás podle 2. Nefiho 33:1 dělá Duch Svatý?

Přečtěte si Nauku a smlouvy 88:118 a zjistěte, jak máme usilovat o vědomosti.

Jedním ze způsobů, jak usilovat o vědomosti, je usilovat o ně vírou. Starší David
A. Bednar z Kvora Dvanácti apoštolů vysvětlil, co nastává, když usilujeme o to,
abychom se učili vírou. Starší Bednar citoval 2. Nefiho 33:1 a poté řekl:
„Všimněte si, prosím, že moc Ducha nese poselství k srdci, ale ne nezbytně do
srdce. Učitel dokáže vysvětlovat, ukazovat, přesvědčovat a svědčit – a to vše
s velkou duchovní mocí a účinností. V konečném důsledku ale obsah poselství

a svědectví Ducha Svatého proniká do srdce pouze tehdy, jestliže jim příjemce dovolí vstoupit.
Učení se vírou otevírá cestu do srdce.“ („Seek Learning by Faith“, Ensign, Sept. 2007, 61.)

Z těchto slov se učíme tomu, že pokud usilujeme o vědomosti vírou, pak zveme
do srdce Ducha Svatého, aby učil pravdě a svědčil o ní.

2. Víra je více než jen pasivní přesvědčení. Víru projevujeme skrze
skutky. Do studijního deníku si napište odpověď na tuto otázku: Co

můžeme podle vás dělat, abychom se učili vírou?

Představte si, že jste nikdy nehráli fotbal, ale váš učitel vám slíbí, že vás to naučí tak
dobře, abyste mohli hrát ve fotbalovém týmu. Věříte tomu, že váš učitel má
schopnost učit, a věříte i ve svou schopnost učit se. Učitel vás vezme na fotbalové
hřiště. Vysvětlí vám a ukáže vám, jak se s míčem kličkuje, ale nenechá vás, abyste si
to vyzkoušeli. Poté vám vysvětlí, jak přihrávat, a ukáže vám to tak, že vám přihraje.
Ale předtím, než budete mít šanci přihrát zpět, k vám učitel přijde a míč si vezme.
To zopakuje i při vhazování míče do hřiště, když se dostane mimo hru. Poděkuje
vám za váš čas a odejde.

Jak byste se po takové lekci cítili připraveni na to, abyste mohli hrát ve fotbalovém
týmu? Proč?

Přestože 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 mohl tento příklad 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. Starší Bednar učil o jednání inspirovaném vírou,
které je součástí učení se vírou:
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Ježíš vyzval Petra a Ondřeje, aby šli za Ním
neboli aby Ho následovali.

„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, které je
inspirováno vírou, dáváme najevo Nebeskému Otci a Jeho Synu Ježíši Kristu
ochotu učit se a přijímat pokyny od Ducha Svatého. …

Učení se vírou vyžaduje ‚srdce a ochotnou mysl‘. (NaS 64:34.) Učení se vírou je výsledek procesu,
při němž Duch Svatý nese moc slova Božího jak k srdci, tak do srdce. Schopnost učit 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.)

Vzpomeňte si na mladou ženu popsanou na začátku této lekce, která se často nudí
a má pocit, že ji studium semináře formou domácího studia příliš neobohacuje.
Představte si, že by vám o svém zklamání pověděla. Z toho, co již v minulosti řekla
o tom, jak lekce studuje, víte, že často ve studijním deníku odpovídá na zadané
úkoly pouze povrchně a že ji při studiu lekcí často rozptylují jiné zájmy. Také se
neúčastní činností ani diskusí během týdenních lekcí ve třídě.

3. Do studijního deníku si napište tři nebo čtyři příklady duchovního,
duševního a tělesného úsilí, ke kterým byste tuto mladou ženu

povzbudili, aby mohla mít užitek z učení se vírou.

Příklady ze života apoštola Petra znázorňují, jak snaha učit se vírou zve do našeho
srdce Ducha Svatého, aby nás učil pravdě a svědčil o ní. Přečtěte si Matouše
4:18–20 a zaměřte se na to, k čemu Spasitel vyzval Petra a jeho bratra Ondřeje.

K čemu Spasitel vyzval Petra a Ondřeje?

Proč byla jejich odpověď příkladem
toho, jak usilovat o učení se vírou?

Petrovo rozhodnutí jít za Ježíšem
Kristem mu umožnilo být se Spasitelem
po celou dobu Jeho působení ve
smrtelnosti. Měl výsadu pravidelně
naslouchat Spasiteli, když učil, a být
svědkem mnoha Spasitelových zázraků.
Petr na základě Spasitelovy výzvy
dokonce kráčel po vodě. (Viz Matouš
14:28–29.)

Ježíš při jedné příležitosti položil svým
učedníkům dvě otázky. Přečtěte si Matouše 16:13–17 a zaměřte se na osobní
otázku, kterou Spasitel svým učedníkům položil, a na to, jak na ni Petr odpověděl.

Ve verši 17 si povšimněte toho, jak Spasitel vysvětlil to, jak Petr získal své poznání.
Petr získal své poznání od Nebeského Otce zjevením, které k němu přišlo skrze
moc Ducha Svatého. Přemítejte o tom, jak Petrova zkušenost dokládá pravdy
uvedené v této lekci.
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4. Ve studijním deníku vypracujte tyto úkoly:

a. Popište nějaký svůj zážitek, kdy jste usilovali o učení se vírou. Jak Duch
Svatý naplnil svou úlohu při studiu evangelia, když jste o to usilovali?

b. Co budete dělat pro to, abyste se učili vírou a zvali Ducha Svatého do svého
srdce, aby vás učil pravdě a svědčil o ní? Potřebujete-li nějaké konkrétní
náměty pro to, co můžete dělat, mohli byste si zvolit jednu nebo dvě z níže
uvedených činností, na které se zaměříte:

• Studovat písma každý den.

• Osvojit si dovednosti týkající se studia písem, jako je například
označování veršů, vyhledávání odkazů a používání pomůcek pro
studium písem.

• Uctivě a pozorně se zapojovat do výukových činností a vyhýbat se
rušivým vlivům.

• Smysluplně v každé lekci pracovat na výukových činnostech.

• Zaznamenávat si dojmy, myšlenky a poznámky do studijního deníku.

• Vysvětlovat nauky a zásady evangelia druhým, zaznamenávat si postřehy
a zážitky týkající se nauk a zásad evangelia a dělit se o ně a svědčit
o pravdivosti nauk a zásad evangelia.

• Uplatňovat nauky a zásady evangelia v životě. (Viz Jan 7:17.)

Když budete při studiu v semináři usilovat o učení se vírou, budete se řídit touto
radou 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.)

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

Prostudoval(a) jsem si lekci „Úloha studenta“ a dokončil(a) jsem ji (datum).

Další otázky, úvahy a postřehy, o které bych se rád(a) podělil(a) se svým učitelem:
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1. BLOK: 3. DEN

Studium písem
Úvod
Tato lekce vám pomůže porozumět důležitosti každodenního studia písem a toho,
abyste v rámci tohoto studijního kurzu přečetli celý Nový zákon. Můžete rovněž
zjistit, jak své studium písem zkvalitnit.

Potřeba každodenního efektivního studia písem
Zamyslete se nad následujícími větami a své odpovědi zaznamenejte do dané
stupnice. Nebude po vás požadováno, abyste své odpovědi sdělovali učiteli.

Při studiu této lekce přemítejte o tom, jak byste mohli zkvalitnit své studium písem.

Přečtěte si tato slova staršího Davida A. Bednara z Kvora Dvanácti apoštolů:

„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.)

Doplňte následující zásadu, které se můžeme naučit ze slov staršího Bednara o tom,
čeho se nám dostává prostřednictvím každodenního studia písem: Když
studujeme písma každý den, dostává se nám ____________________ , kterou
potřebujeme.

Hodnota svatých písem v dnešní době
Namísto toho, abyste si přečetli následující slova staršího D. Todda
Christoffersona, byste mohli zhlédnout video ze série Mormon Messages

[Mormonská poselství] s názvem „The Blessings of Scripture“ [„Požehnání písem“]
(3:04), které je k dispozici na stránkách LDS.org a které obsahuje vyprávění staršího
Christoffersona o Williamu Tyndaleovi a jeho radu ohledně důležitosti písem.
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Starší D. Todd Christofferson z Kvora Dvanácti apoštolů popsal oběť, kterou přinesl
jeden muž, aby umožnil více lidem číst Bibli:

„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? 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“, Liahona, květen 2010, 32.)

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

Starší Christofferson pokračoval: „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.)

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

Starší Christofferson na závěr uvedl: „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.)

Jedna z pravd, kterou se dozvídáme ze slov staršího Christoffersona, zní: V dnešní
době potřebujeme písma více než kdykoli dříve.

1. Do studijního deníku si napište odpověď na tuto otázku: Proč podle
vás v dnešní době potřebujeme písma více než kdykoli dříve?

1. BLOK,  3 . DEN
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Apoštol Pavel napsal dopis, v němž
popsal některé z podmínek, které
budou na světě panovat v posledních
dnech. Přečtěte si 2. Timoteovi 3:1–5, 13
a vyhledejte některé hříchy a postoje,
jež budou podle Pavla v dnešní době
běžné. (Pokud máte potíže porozumět
složitým slovům nebo částem textu,
mohli byste se obrátit na svého učitele
a požádat ho o pomoc.)

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

Přečtěte si 2. Timoteovi 3:14–17 a zjistěte, jak můžeme v těchto nebezpečných
časech nalézt bezpečí. To, co najdete, byste si mohli označit.

Jakých požehnání se nám podle toho, co jste se dozvěděli z 2. Timoteovi 3:15–17,
může dostat, když budeme studovat písma a žít podle učení, které obsahují? Své
odpovědi vepište na příslušná místa tak, abyste doplnili tuto větu: Když budeme
studovat písma, budeme moci získat ____________________ , jež nás povedou
ke spasení.

Tato věta, kterou jste doplnili, je příkladem zásady evangelia. Zásady a nauky
evangelia Ježíše Krista jsou 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.

2. Podívejte se na výše uvedenou zásadu, kterou jste doplnili. Poté si
do studijního deníku napište odpověď na tuto otázku: Kdy jste

pocítili, že se vám v důsledku studia písem dostalo moudrosti, světla, pravdy,
nápravy či poučení?

Čtěte Nový zákon každý den
U tohoto studijního kurzu semináře se mimo jiné očekává, že přečtete celý Nový
zákon. Je to podmínkou pro získání diplomu o absolvování semináře. Přečíst celý
Nový zákon bude vyžadovat vytrvalé úsilí.

Už jste někdy zkoušeli pít vodu nebo limonádu pomocí více než jedné slámky?
Pokud máte nějaké slámky k dispozici, pokuste se vypít sklenici vody nebo
limonády pomocí sedmi slámek, které svážete dohromady. Vypít všechnu tekutinu
ze sklenice je obtížné. Pokud však budete pít pomalu a plynule jen jednou slámkou,
zjistíte, že takto lze všechnu tekutinu snadno vypít (a je to tak příjemnější!).

Jak byste tuto názornou ukázku vztáhli na přečtení celého Nového zákona během
tohoto studijního kurzu?

Využijte následující rovnici k tomu, aby vám pomohla pochopit, jak je možné
dosáhnout stanoveného cíle přečíst celý Nový zákon prostřednictvím toho, že ho
budeme každý den číst po malých částech:

1. BLOK,  3 . DEN
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3. Do studijního deníku si napište něco o tom, co například můžete
udělat, abyste si osvojili zvyk každý den studovat písma, a mohli tak

jejich prostřednictvím dosáhnout moudrosti, světla, pravdy, nápravy a poučení.
Dejte si rovněž písemně za cíl, že si každý den vyhradíte určitý čas na osobní
studium písem a že přečtete celý Nový zákon.

Studium písem – metody a dovednosti
4. Níže uvedené studijní metody a dovednosti mohou obohatit vaše

studium písem. Vyberte si z nich dvě a vyzkoušejte je pomocí
příslušných veršů z písem. Ve svém studijním deníku vysvětlete, jak vám tyto
dvě metody mohou pomoci při vašem každodenním studiu písem.

Studium písem – metody a dovednosti

Dosazení vlastního jména: S uplatňováním nauk a zásad z písem vám může pomoci i to, když
budete za jména v písmech dosazovat své vlastní jméno. Vyzkoušejte tuto metodu pomocí toho,
že v Matoušovi 16:15–17 takto nahradíte jméno Šimona Petra.

Příčina a následek: Při rozpoznávání zásad evangelia v písmech vám může pomoci i to, když si
budete všímat poměrů „jestliže – pak“ a „protože – tudíž“. Vyzkoušejte tuto metodu na verších
Matouš 6:14–15.

Seznamy v písmech: Písma občas obsahují seznamy věcí, jako jsou například pokyny nebo
varování. Když na nějaký takový seznam narazíte, můžete si jednotlivé prvky očíslovat.
Vyzkoušejte tuto metodu na verších Galatským 5:22–23.

Protiklady: V písmech se občas objevují různé protikladné myšlenky, události a lidé. Tyto rozdíly
zdůrazňují zásady evangelia. Soustřeďte se na rozdíly v samostatných verších, v kapitolách i mezi
jednotlivými kapitolami a knihami. Vyzkoušejte tuto metodu na verších Matouš 5:14–16.

Vizualizace: Soustřeďte se na popisné detaily, které vám mohou pomoci představit si v duchu
to, co čtete. Představujte si, že se určitých událostí osobně účastníte. To může posílit vaše
svědectví o pravdivosti toho, co v písmech čtete. Vyzkoušejte tuto metodu na verších Matouš
8:23–27.

Symbolismus: Slova jako tak, jako nebo přirovnám, připodobním pomáhají rozpoznat symboly.
Zkuste pochopit význam symbolu tím, že prozkoumáte jeho povahu a budete přemítat o jeho
vlastnostech. S interpretací některých symbolů vám mohou pomoci studijní pomůcky, jako jsou
poznámky pod čarou či Průvodce k písmům. Vyzkoušejte tuto metodu na verších Matouš
13:24–30. (Můžete svou interpretaci tohoto podobenství porovnat s tou, která je uvedena
v Nauce a smlouvách 86:1–7.)

1. BLOK,  3 . DEN
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Studium písem – metody a dovednosti

Křížové odkazy: Jeden verš nebo pasáž z písem může často vysvětlit nebo objasnit význam slov
nebo myšlenky, jež se nacházejí v jiném verši. Propojujte vzájemně verše z písem a odhalujte
jejich význam za použití poznámek pod čarou nebo Průvodce k písmům. Vyzkoušejte tuto
metodu tím, že si přečtete Jana 10:16 a poté 3. Nefiho 15:21. Jak vám přečtení 3. Nefiho 15:21
pomáhá lépe porozumět významu Jana 10:16?

Přemítání: Přemítat znamená o něčem přemýšlet, rozjímat, klást si otázky a vyhodnocovat to,
co již znáte, a to, čemu jste se naučili. Přemítání nám často pomáhá pochopit, jak máme
v životě uplatňovat zásady evangelia. Přemítejte o tom, jak byste mohli uplatnit pravdy obsažené
v Židům 12:9.

Uplatňování: Když budete rozpoznávat nauky a zásady, které se nacházejí v písmech, a budete
se jim snažit porozumět, můžete získat hlubší poznání prostřednictvím toho, že budete jednat
podle pravd, které objevíte. Ježíš Kristus řekl, že „bude-li kdo chtíti … činiti [vůli Nebeského
Otce], tenť bude uměti rozeznati, jest-li to učení z Boha, čili mluvím já sám od sebe“. (Jan 7:17.)
Vyhledávejte příležitosti uplatnit to, čemu jste se naučili při svém individuálním studiu písem,
nebo to vztáhnout na svůj život. (Viz 1. Nefi 19:23.)

Během následujících týdnů se při studiu Nového zákona zaměřujte na
uplatňování každé z těchto metod.

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

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

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

1. BLOK,  3 . DEN
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1. BLOK: 4. DEN

Úvod k Novému zákonu
a kontext
Úvod
Nový zákon je záznam o smrtelném životě, učení a Usmíření Ježíše Krista,
o založení Jeho Církve a o počátcích působení a učení Jeho učedníků. V této lekci se
dozvíte o historickém a kulturním kontextu Nového zákona a také o tom, proč
mnozí Židé zavrhli Ježíše jakožto Mesiáše neboli Spasitele. Rovněž se dočtete
o těch, kteří Ježíše jakožto Spasitele pokorně přijali a rozhodli se Ho následovat.

Kontext Nového zákona

Zakryjte rukou obrázek napravo. Co se podle vás – na základě toho, co vidíte na
obrázku vlevo – na daném obrázku děje? Obrázek napravo odkryjte.

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

Muž s modrým šátkem na hlavě je Štěpán, učedník Ježíše Krista. Přečtěte si Skutky
7:56–59, kde se dozvíte, jaká událost je na tomto obrázku ztvárněna.

Zamyslete se nad tím, jak byste mohli odkrytí tohoto obrázku přirovnat
k porozumění písmům.

Tato činnost dokládá, jak je důležité porozumět kontextu písem. Slovo kontext
označuje okolnosti či historické souvislosti dané pasáže, události či příběhu
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z písem. Když se obeznámíte s historickým a kulturním kontextem Nového zákona,
budete moci lépe chápat a uplatňovat jeho nauky.

Níže uvedené oddíly této lekce obsahují informace, které vám pomohou kontextu
Nového zákona lépe porozumět.

Židovští náboženští představitelé v době Spasitelova
působení
Prorok Jákob z Knihy Mormonovy zaznamenal proroctví, které nám pomáhá
porozumět okolnostem týkajícím se působení Ježíše Krista ve smrtelnosti. Přečtěte
si 2. Nefiho 10:3–5 a zaměřte se na slova, jimiž prorok Jákob popsal duchovní
poměry mezi Židy v době Spasitelova působení.

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.

Přídavky k zákonu Mojžíšovu a další falešné filosofie
Abyste lépe porozuměli tomu, jak náboženští představitelé sváděli lid na scestí,
nakreslete kolem níže uvedeného kruhu představujícího Mojžíšův zákon další kruh
a nadepište ho slovy ústně předávaný zákon.

Mojžíšův zákon představuje přikázání
a nauky, které dal Bůh dávnému Izraeli
prostřednictvím proroka Mojžíše.
Židovští učitelé k tomuto zákonu přidali
vlastní pravidla a výklady. Tato přidaná
pravidla a výklady, známé jako ústně
předávaný zákon neboli ústní tradice,
měly za cíl zabránit porušování Božího
zákona. Například 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.

1. Do studijního deníku si napište, v čem podle vás může být
nebezpečné přidávat k Božím přikázáním lidmi vytvořená pravidla.

Starší Bruce R. McConkie z Kvora Dvanácti apoštolů vysvětlil, že „v době Ježíšova
působení i několik generací předtím“ někteří náboženští představitelé Židů „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: From Bethlehem to Calvary, 4 vols.
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[1979–1981], 1:238.)

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

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.) Ústní
tradice přidaná židovskými představiteli měla přednost před čistým náboženstvím
a psaným slovem Božím.

Přečtěte si Matouše 12:14 a zjistěte, co chtěli farizeové Ježíšovi udělat kvůli tomu, že
neuznával jejich ústně předávané zákony a tradice.

Cizí nadvláda a očekávání Mesiáše, který
vysvobodí Izrael
Kromě odpadlických židovských tradic vedla mnoho Židů k tomu, aby Ježíše
zavrhli, i chybná očekávání ohledně příchodu Mesiáše.

2. Přečtěte si následující odstavec a poté si do studijního deníku
napište odpovědi na doprovodné otázky:

Do doby Nového zákona žili Židé, kromě jednoho období nezávislosti, více než
500 let jako podrobený lid. 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,
který se přiženil do rodiny Makabejských, byl Římem jmenován, aby Izraeli
vládl. Židé nesli římskou nadvládu nelibě a dychtivě vyhlíželi zaslíbeného
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.

a. Co mnozí Židé od příchodu Mesiáše očekávali?

b. Proč toto chybné očekávání vedlo mnoho Židů k tomu, že Ježíše jakožto
Mesiáše zavrhli?

Mnozí Židé byli pokorní a přijali Ježíše jako Mesiáše
neboli Spasitele
Ačkoli někteří Židé Ježíše Krista zavrhli, jiní, kteří byli pokorní a vnímaví vůči
Duchu Svatému, v Něm rozpoznali Mesiáše neboli Spasitele.

Přečtěte si Lukáše 2:25–33 a zjistěte, co jistý spravedlivý muž jménem Simeon
udělal a řekl, když Jozef s Marií přinesli novorozeného Ježíše do chrámu.

Proč byl podle Lukáše 2:30–32 Ježíš poslán na zemi?

Z těchto veršů se dozvídáme, že Ježíš Kristus byl poslán přinést spasení
všem lidem.

1. BLOK,  4 . DEN
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3. Do studijního deníku si zapište, co Ježíš Kristus vykonal, aby
umožnil všem lidem dosáhnout spasení.

Jan Křtitel byl povolán Bohem, aby
připravoval lid na příchod Ježíše Krista.
Jan vydal svědectví o Ježíšovi druhý den
poté, co Ho pokřtil, těmito slovy: „Aj,
Beránek Boží.“ (Jan 1:36.) Přečtěte si
Jana 1:37–42 a zjistěte, co dva Janovi
učedníci udělali poté, co toto svědectví
o Ježíšovi vyslechli.

Co udělal Ondřej poté, co uslyšel
svědectví Jana Křtitele o tom, že Ježíš je
Mesiáš? Proč si podle vás tak přál
podělit se o tuto zprávu se svým
bratrem Šimonem Petrem?

V Janovi 1:43–44 se píše o tom, že
Spasitel vyzval jistého muže jménem
Filip, aby se stal Jeho učedníkem.
Přečtěte si Jana 1:45–46 a zjistěte, co
Filip udělal poté, co se dozvěděl, že
Ježíš je Mesiáš.

K čemu Filip vyzval Natanaela?

Na základě těchto příkladů z Nového zákona doplňte tuto zásadu: Když přijdeme
k Ježíši Kristu, budeme mít větší touhu ____________________.

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

President Henry B. Eyring z Prvního předsednictva řekl, že když druhé zveme, aby
přišli k Ježíši Kristu, získáváme tím velké požehnání: „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.)

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

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

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

c. Zamyslete se nad tím, koho byste mohli pozvat, aby přišel k Ježíši Kristu. Co
můžete dělat pro to, abyste druhým pomáhali přijít ke Kristu?

1. BLOK,  4 . DEN
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Zatímco budete letos studovat Nový zákon, budete pociťovat Spasitelovu
neustálou naléhavou prosbu, abyste k Němu přišli. Když tuto výzvu přijmete,
budete naplněni touhou pomáhat druhým v tom, aby k Němu přišli také.

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

Prostudoval(a) jsem si lekci „Úvod k Novému zákonu a kontext“ a dokončil(a) jsem ji
(datum).

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

Přehled na následující straně vám může pomoci lépe porozumět kontextu zpráv
o životě Ježíše Krista, které budete studovat v evangeliích Matouše, Marka,
Lukáše a Jana.

1. BLOK,  4 . DEN
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Úvod k Matoušovu
evangeliu
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. Studium této
knihy vám může pomoci seznámit se s působením a se slovy Ježíše Krista a posílit
vaše 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. 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. Ježíš uzdravuje malomocného, tiší bouři, vymítá ďábly, křísí Jairovu
dceru z mrtvých a dává slepým zrak. 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. Ježíš sytí více
než 5 000 lidí. Kráčí po hladině Galilejského moře a Petr Mu jde po vodě vstříc.
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 ostatním apoštolům 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. Pověřuje apoštoly, aby
přinesli Jeho evangelium všem národům.

MATOUŠ
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Král David Abraham

2. BLOK: 1. DEN

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 děťátko a mohli ho uctívat.
Jozefovi bylo ve snu řečeno, aby vzal svou rodinu do Egypta, protože Heródes chtěl
Ježíše zabít.

Matouš 1:1–17
Matouš uvádí rodokmen Ježíše
Podívejte se na fotografii rodičů a zjistěte, zda dokážete rozpoznat některé tělesné
či jiné rysy, které jste po nich zdědili. Napište některé tyto rysy na níže uvedené
řádky (např. barvu očí, barvu vlasů, výšku, charakter nebo intelekt):
____________________

Při studiu Matouše 1–2 se zaměřte na pravdy týkající se Spasitelových rodičů –
Nebeského Otce a Marie – a na to, jaké rysy po nich zdědil.

V Matoušovi 1:1–17 je uveden seznam Spasitelových předků. Ve verši 1 se píše, že
Ježíš Kristus byl potomkem Davida (který zabil Goliáše a později se stal králem
Izraele) a Abrahama (který je znám jako otec Božího lidu smlouvy).

„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
Abrahamův požehná všem národům
země (viz Genesis 22:18; viz také
Abraham 2:11).“ (New Testament Student
Manual [Church Educational System
manual, 2014], 12.) Matouš psal
konkrétně pro židovské čtenáře a chtěl,
aby věděli, že Ježíš naplnil starozákonní
proroctví týkající se Mesiáše. Rodokmen
uvedený v Matoušovi 1:1–17 dokládá, že Ježíš byl zaslíbený Mesiáš a právoplatný
dědic Davidova trůnu. Při studiu Matoušova evangelia se zaměřte na další příklady
toho, jak Ježíš Kristus naplnil starozákonní proroctví týkající se Mesiáše.

Přečtěte si Matouše 1:16 a zjistěte, jak byl Ježíš nazván.

Osvojte si zvyk každý den studovat písma
Jen máloco bude mít na váš život mocnější a trvalejší pozitivní vliv než to, když se naučíte milovat
písma a studovat je každý den. Zvažte možnost použít nějaký jednoduchý systém, který by vám
pomohl sledovat, jak se vám daří číst písma každý den.

Slovo Kristus je řecká podoba aramejského slova Mesiáš, což znamená „pomazaný“.
V předsmrtelné existenci byl Ježíš Kristus pomazán Nebeským Otcem, aby byl náš
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„Prorok, Kněz, Král a Vysvoboditel“. (Průvodce k písmům, „Pomazaný“, „Mesiáš“,
scriptures.lds.org.)

Matouš 1:18–25
Anděl sděluje Jozefovi, že Ježíš je božského původu
V Matoušovi 1:16, na konci Ježíšova rodokmenu, Matouš píše, že Maria byla
Jozefova manželka. Matouš 1:18–25 se zmiňuje o událostech vedoucích k sňatku
a k narození Ježíše.

Jak se píše v Matoušovi 1:18, Matouš vysvětlil, že Jozef a Maria byli zasnoubeni. To
znamená, že byli právoplatně svoji, ale dosud spolu nežili jako manžel a manželka.
Před svatbou ale Jozef zjistil, že Maria je těhotná.

Přečtěte si Matouše 1:19 a zjistěte, co hodlal Jozef udělat.

„Tajně propustiti“ znamená, že Jozef se chystal vyřešit tuto záležitost s Mariiným
těhotenstvím tak, aby ji nevystavil veřejnému ponížení.

Čemu nás tento verš učí o Jozefově charakteru a o jeho lásce k Marii?
____________________

Přečtěte si Matouše 1:20 a zjistěte, co se stalo, zatímco Jozef zvažoval, že své
zasnoubení s Marií zruší.

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

Starší Bruce R. McConkie z Kvora Dvanácti apoštolů napsal o tom, jak Jozef obdržel
vlastní svědectví o pravdě:

„Jozef přemítal a modlil se. Byla Maria těhotná skrze moc Ducha Svatého, nebo
nějak jinak? Pokud jde o pravého otce tohoto nenarozeného dítěte, Maria věděla;
Alžběta věděla; Zachariáš věděl. Ti všichni získali svědectví skrze zjevení a Jozef
to nyní musel poznat sám pro sebe tímtéž způsobem. …

Můžeme docela dobře předpokládat, že Maria o své situaci Jozefovi pověděla; že
pak šla za Alžbětou; že Jozef s tímto problémem zápolil téměř tři měsíce a byl

zevrubně zkoušen; že Gabriel mu sdělil danou zprávu; že Jozef poslal vzkaz Marii o svém
obrácení; že se Maria spěšně a radostně vrátila; a že ihned poté proběhla druhá část obřadu
sňatku.“ (The Mortal Messiah: From Bethlehem to Calvary, 4 vols. [1979–1981], 1:332–333.)

Abyste porozuměli významu slov „počato … z Ducha svatého“ (Matouš 1:20),
přečtěte si tento citát staršího McConkieho: „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.)
To, k čemu došlo, přesně zaznamenává Lukášova zpráva. (Lukáš 1:35.) 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.) Nefi mluvil
podobně, když řekl, že Maria byla v době početí ‚unesena Duchem‘, v důsledku čehož bylo dítě,
které se jí narodilo, ‚Beránek Boží, ano, dokonce Syn Věčného Otce‘. (1. Nefi 11:19–21.)“

2. BLOK,  1 . DEN
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(Doctrinal New Testament Commentary, 3 vols. [1965–1973], 1:82–83.)

Toto učení potvrzuje tuto nauku: Ježíš
Kristus je božský Syn Nebeského
Otce a Marie. Zvažte možnost zapsat si
tuto nauku na okraj stránky písem vedle
Matouše 1:18–25.

Vzpomeňte si na fotografii svých rodičů, na kterou jste se dívali, a na seznam,
který jste si zapsali a který obsahuje charakteristické rysy, jež jste po nich zdědili.
Poté si přečtěte následující slova staršího Jamese E. Talmage z Kvora Dvanácti
apoštolů a zaměřte se na to, proč je důležité pochopit, že Ježíš je božský Syn
Nebeského Otce a Marie: „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.)

Co Ježíš zdědil po svém Otci? Co zdědil po své matce?

Ježíš byl Synem nesmrtelného Otce a smrtelné matky, a proto 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. (Viz Alma 34:9–10.)

1. Představte si, že máte možnost pomoci některému svému příteli,
který nepochází z křesťanské kultury, porozumět tomu, kdo je Ježíš

Kristus. Jak byste mu vysvětlili božskou povahu Ježíše Krista? Odpověď si
napište do studijního deníku.

2. BLOK,  1 . DEN

25



Matouš 2:1–12
Mudrci se vydávají za Ježíšem
Kdo přinesl dary Spasiteli po Jeho
narození?

Matoušovo evangelium je jediným
evangeliem, které obsahuje zprávu
o mudrcích. Napište odpovědi na
následující otázky týkající se mudrců do
volného řádku vpravo vedle otázky.

Co víte o mudrcích?

Jak se mudrci dozvěděli, že se narodil Mesiáš?

Proč chtěli mudrci Mesiáše najít?

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

Co Heródes chtěl, aby mudrci udělali poté, co
Mesiáše najdou?

Co místo toho mudrci udělali?

Nyní si přečtěte Matouše 2:1–12 a vyhledejte odpovědi na tyto otázky. Podle
potřeby své odpovědi opravte nebo doplňte.

Dozvěděli jste se o mudrcích něco nového? Pokud ano, nakreslete vedle otázky,
u které jste se dozvěděli něco nového, hvězdičku.

„Není nám řečeno, kdo tito muži byli, ale je jisté, že to nebyli obyčejní lidé. To, že měli výsadu
vyhledat Syna Božího a předat Mu dary a že byli duchovně vnímaví a znalí, naznačuje, že to byli
ve skutečnosti proroci, kteří měli určitý božský úkol.“ (Bible Dictionary, „Wise Men of the East“.)

Mudrci byli „vedeni Duchem, aby spatřili Syna Božího, a … vrátili se ke svému lidu,
aby vydávali svědectví o tom, že král Immanuel se vskutku narodil v těle“. (Bible
Dictionary, „Magi“.)

Lidé se často domnívají, že mudrci Spasitele navštívili, společně s pastýři, oné noci,
kdy se narodil. Avšak Matouš 2:11 naznačuje, že to bylo poněkud později – asi
o jeden až dva roky (mudrci našli Ježíše v domě, nikoli v jeslích, a bylo to
„děťátko“, nikoli novorozeně). Také si všimněte, 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?

2. BLOK,  1 . DEN
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Příklad mudrců nám pomáhá
porozumět této zásadě: Pokud
upřímně a pilně hledáme Spasitele,
budeme k Němu přivedeni.

2. Do studijního deníku si
napište odpověď na

tuto otázku: Jak můžete pilně hledat
Spasitele?

Jakmile mudrci Spasitele našli, předali Mu své dary. Jedním z důvodů, proč tak
učinili, bylo to, že Ho uctívali a zbožňovali. Čemu se můžeme naučit z příkladu
mudrců, kteří dali Ježíšovi dary? ____________________

Abyste porozuměli tomu, jak můžeme Spasiteli přinášet smysluplné dary, přečtěte
si 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? Nebojte se úsilí, které to vyžaduje. A pamatujte,
nemusíte to dokázat sami. Ježíš Kristus vám pomůže učinit z vás samotných hodnotný dar.“ („Až
se obrátíš“, Liahona, květen 2004, 12.)

3. Přemítejte o slovech staršího Christoffersona a zamyslete se nad
tím, jaké dary máte Spasiteli přinášet. Zapište si tyto myšlenky do

studijního deníku a naplánujte si, jak tyto dary Ježíši Kristu přinesete. (Pokud
jsou dary, které chcete Spasiteli dát, velmi osobní povahy, mohli byste si je
zapsat na zvláštní papír, který si uschováte a budete se k němu vracet, a pak si
do studijního deníku zapište, že jste tento úkol splnili.)

Když se starší Bruce R. McConkie zmiňoval o prvních letech smrtelného života
Ježíše Krista, uvedl tento přehled:

„Ačkoli chronologické pořadí cest a putování našeho Pána v počátečních letech
Jeho života není zcela jasné, zdá se, že s rozumnou jistotou se stalo toto:

1) Jozef a Maria žili v době svého zasnoubení a sňatku v Nazarétě – ve východní
části galilejské provincie. (Lukáš 1:26–35; 1. Nefi 11:13.)

2) Vedeni božskou prozřetelností se vydali do Betléma, města Davidova, kde se
Ježíš narodil ve stáji. (Lukáš 2:1–7.)

3) Osmého dne, zatímco byl tento manželský pár stále ještě v Betlémě, byl Ježíš obřezán. (Lukáš
2:21.)

4) Po uplynutí Mariina očištění – čtyřicetidenního období (Lev. 12) – se svatá rodina vydala do
Jeruzaléma, kde byl Ježíš představen v chrámu a Simeon a Anna tehdy vydali svědectví o tom, že
je to Boží Syn. (Lukáš 2:22–38.)
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5) Takto ‚vykonavše … všecko podlé zákona Páně‘ ihned odešli do Nazarétu. (Lukáš 2:39.)
Mudrci očividně dosud nepřišli uctít svého Krále, protože po jejich návštěvě nastává útěk do
Egypta. Že nemohli odejít do Egypta a během čtyřiceti dnů se vrátit do Betléma je zcela jasné –
a) protože v Egyptě byli v době Herodésovy smrti, k níž nedošlo dříve než asi dva roky po Ježíšově
narození, a b) protože při návratu z Egypta šli do Nazarétu, nikoli do Betléma.

6) Poté, z nějakého neznámého a nezaznamenaného důvodu, se Jozef s Marií a s dítětem do
Betléma vrátili, zaopatřili si tam dům a byli součástí tamějšího společenství, když mudrci přišli.
(Mat. 2:1–12.)

7) Svatá rodina, varována Bohem, poté utekla do Egypta, kde bydlela neznámo jak dlouho –
možná jen několik týdnů či měsíců. (Mat. 2:13–15.)

8) Po Heródesově smrti se vrátili, očividně se záměrem znovu se usadit v Betlémě, kde nejspíše
měli odpovídající místo k životu. Obávali se ale Archelaa, Heródesova syna, a tak opustili judskou
provincii kvůli většímu bezpečí, které nalezli v provincii galilejské. A tak odešli do Nazarétu
a usadili se tam. (Mat. 2:19–23.)

9) Od oné chvíle až do začátku Pánova oficiálního působení, možná sedmadvacet či osmadvacet
let, náš Pán dál přebýval v Nazarétu. (Lukáš 2:51–52; I. V. Mat. 3:22–26.)“ (Doctrinal New
Testament Commentary, 1:108–109.)

Matouš 2:13–23
Jozef, Maria a Ježíš utíkají do Egypta
V Matoušovi 2:13–23 je zaznamenáno, že 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 si Matouše 2:13–14 a zaměřte se na to, jak Jozef poznal, jak se má postarat
o svou rodinu, aby byla v bezpečí.

Kam Jozef vzal Marii a Ježíše? ____________________

Jozef s Marií a Ježíšem zůstali v Egyptě,
dokud Heródes nezemřel. Jak se píše
v Matoušovi 2:19–23, Bůh Jozefovi skrze
sny nařídil, aby vzal svou rodinu zpátky
do Judeje; usadili se pak ve městě
Nazarét.

Jak Jozefova vnímavost vůči duchovním
věcem požehnala životu druhých?

Doplňte níže uvedenou větu tak, aby z ní vznikla zásada, které se můžeme od
Jozefa naučit: Jsme-li vnímaví vůči Duchu, můžeme ____________________.

4. Přemítejte o tom, co můžete dělat, abyste byli vnímavější vůči
Duchu, a mohli tak v životě získávat vedení a pokyny. (Viz 2. Nefi

32:3.) Své myšlenky si zaznamenejte do studijního deníku a dejte si za cíl jednat
na základě jakéhokoli nabádání, které obdržíte.

Ačkoli je toho o Ježíšově dětství a mládí zaznamenáno jen velmi málo, Překlad
Josepha Smitha přidává tři verše, které by v Bibli následovaly po Matoušovi 2:23.
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Tyto verše uvádějí určité podrobnosti týkající se tohoto období Spasitelova života.
Až si budete číst následující dodatečné verše z Překladu Josepha Smitha, zamyslete
se nad tím, jak pokorný Ježíš jako mladý muž byl:

„A stalo se, že Ježíš vyrůstal s bratřími svými a zesílil a čekal na Pána, na čas
příchodu služby své.

A sloužil pod otcem svým a nemluvil tak, jak jiní lidé, ani nemohl býti učen; neboť
nepotřeboval, aby ho někdo učil.

A po mnohých letech se hodina služby jeho přiblížila.“ (Překlad Josepha Smitha,
Matouš 3:24–26 [v Průvodci k písmům].)

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

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

Další otázky, úvahy a postřehy, o které bych se rád(a) podělil(a) se svým učitelem:
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2. BLOK: 2. DEN

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.

Matouš 3:1–12
Jan Křtitel káže v Judeji
Představte si, že sedíte ve třídě a spolužák vám vezme něco, co vám patří (například
propisku, knihu nebo bundu). Omluví se, že vám danou věc vzal, ale dál si bere
věci od dalších studentů. Pokaždé se omluví, ale dál si bere to, co mu nepatří. Co
byste si pomysleli o omluvách tohoto studenta?

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

Při studiu Matouše 3 se zaměřte na pravdy, které nám pomáhají porozumět tomu,
co musíme dělat, abychom činili opravdové pokání.

Ježíš Kristus dospěl do věku, kdy měl zahájit své působení. (Izraelští muži začínali
veřejně působit obvykle ve 30 letech [viz Numeri 4:3].) Přečtěte si Matouše 3:1–4
a věnujte pozornost tomu, jaké události pomohly připravit druhé na Spasitelovo
působení.

Jan Křtitel byl „synem Zachariáše
a Alžběty a po obou svých rodičích měl
kněžský původ. Tato rodová linie byla
zcela zásadní, protože Jan byl
ztělesněním zákona Mojžíšova a určen
k tomu, aby připravoval cestu Mesiáše
a pomáhal lidem, aby byli připraveni
Ho přijmout.“ (Bible Dictionary, „John
the Baptist“.) Alžběta byla rovněž
příbuzná s Marií, Ježíšovou matkou. Jan
byl držitelem klíčů Aronova kněžství.
(Viz NaS 13; 84:27–28.) Jeho oblečení
a strava, popsané v Matoušovi 3:4,
naznačují, že žil ve skromných
poměrech.

Co Jan – podle toho, co jste se
dozvěděli z Matouše 3:1–4 – dělal?

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.

Přečtěte si Matouše 3:5–6 a zjistěte, jak lidé reagovali na Janovo poselství.
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Zmije palestinská
© taviphoto/Shutterstock.com

Jak lidé reagovali na Janovo poselství? ____________________

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.)

Přečtěte si Matouše 3:7 a zjistěte, ke komu Jan promlouval.

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 tak
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, ale nevěřili v nauku vzkříšení či věčného
života. (Viz Průvodce k písmům, „Saduceové“.)

Jak Jan farizee a saducee nazval? ____________________

Zmije palestinská je nejběžnější jedovatý had 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?

Překlad Josepha Smitha obsahuje
dodatečná slova, která Jan k farizeům
a saduceům pronesl. Poté, co k nim Jan
v Matoušovi 3:7 promluvil, je varoval
těmito slovy:

„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.“ (Překlad Josepha Smitha, Matouš
3:34–35 [v anglickém vydání Bible SPD].)

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

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

Zvažte možnost označit si větu „Protož neste ovoce hodné pokání“ v Matoušovi
3:8.
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V písmech jsou lidé někdy symbolicky
znázorněni jako stromy, které nesou
buď dobré ovoce, nebo ovoce špatné.
Ovoce představuje naše tužby a skutky.

Zamyslete se nad situací z úvodu této
lekce – o studentovi, který bral věci
ostatním studentům. Projevil tento
student svými tužbami a skutky
patřičným způsobem pochopení zásady
pokání? Proč ne?
____________________

Matouš 3:8 nám pomáhá porozumět tomu, že opravdové pokání dáváme Pánu
najevo tím, že změníme své tužby a skutky tak, abychom se řídili Jeho
učením. Zvažte možnost napsat si tuto zásadu na okraj stránky v písmech vedle
Matouše 3:8.

Zamyslete se nad tím, jak mohou naše tužby a skutky dokládat, že jsme opravdu
činili pokání z hříchů, když vezmete v úvahu tyto druhy chování: podvádění ve
škole, špatné chování k sourozencům, vulgární mluva a sledování pornografie.

1. Ve studijním deníku vysvětlete, jak by měl nejspíš člověk, který
z těchto hříchů učinil pokání, přemýšlet a jednat.

Přečtěte si Matouše 3:10 a zaměřte se na to, jaké jsou důsledky toho, když člověk
nečiní opravdové pokání.

Zamyslete se nad tužbami či skutky, které byste měli možná změnit, abyste mohli
činit opravdové pokání. Přemýšlejte o tom, jak můžete projevit opravdové pokání
tím, že změníte veškeré tužby a skutky, které nejsou v souladu s Božím učením.

Přečtěte si Matouše 3:11 a zjistěte, co bude podle Janových slov Spasitel dělat.

Ježíš bude křtít „Duchem svatým a ohněm“. (Matouš 3:11.) Tento křest
nevyhnutelně následuje po křtu vodou a vztahuje se k přijetí daru Ducha Svatého,
který posvěcuje a zušlechťuje naši duši jakoby ohněm. (Viz 2. Nefi 31:13–14, 17.)

Matouš 3:12 popisuje, co se symbolicky stane se spravedlivými, kteří Ježíše Krista
přijímají, a se zlovolnými, kteří Ho zavrhují.

Matouš 3:13–17
Ježíš Kristus je pokřtěn a Otec Ho prohlašuje za svého milovaného Syna

2. Věnujte chvíli tomu, že zavzpomínáte na svůj křest. Do studijního
deníku si zapište, co si ohledně této důležité události ve svém životě

pamatujete.

Jak se píše v Matoušovi 3:13–17, pokřtěn byl i Ježíš Kristus. Při studiu těchto veršů
se zaměřte na podobnosti mezi svým křtem a křtem Spasitelovým.

Přečtěte si Matouše 3:13–17 a vyhledejte odpovědi na tyto tři otázky týkající se
Ježíšova křtu:

Kým? ____________________
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Jak? ____________________

Proč? ____________________

Je-li to potřeba, doplňte své odpovědi na základě následujících informací:

Ježíš putoval z Galileje k řece Jordán, aby Ho Jan pokřtil, protože právě Jan byl
držitelem klíčů Aronova kněžství a měl pravomoc vykonávat obřad křtu. Na řádek
vedle otázky Kým? napište Janem Křtitelem.

Slova, že Ježíš vystoupil „i hned z vody“
(Matouš 3:16), naznačují, že byl pokřtěn
ponořením – což znamená, že byl zcela
pod vodou. Na řádek vedle otázky
„Jak?“ napište slovo Ponořením.

Jan Křtitel věděl, že Ježíšovo postavení
a pravomoc jsou větší než jeho.
Nicméně podle Matouše 3:15 Ježíš řekl,
že musí být pokřtěn, aby „[naplnil]
všelikou spravedlnost“. Napište tato
slova na řádek vedle otázky „Proč?“.

„[Naplnit] všelikou spravedlnost“
znamená udělat vše, co od nás Nebeský
Otec vyžaduje, abychom tak mohli opět
žít s Ním. K tomu patří i přijetí obřadů
spasení. Ježíš – tím, že byl pokřtěn –
nám dal dokonalý příklad, který máme
následovat. Přečtěte si 2. Nefiho 31:4–9
a napište si tento verš jako křížový odkaz na okraj stránky vedle Matouše 3:15.
Označte si slova a části textu, které vám pomohou porozumět tomu, co slova
„[naplnit] všelikou spravedlnost“ znamenají.

Na základě odpovědí na předcházející tři otázky rozpoznejte nauku týkající se
správného způsobu křtu, jak je uveden v Matoušovi 3:13–17.
____________________

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

Další důležitá nauka z Matouše 3:16–17 se týká Božstva. Znovu si tyto verše
přečtěte a zaměřte se na to, čemu učí ohledně Otce, Syna a Ducha Svatého.

Níže na volné řádky napište, kde se jednotliví členové Božstva během Spasitelova
křtu nacházeli:

Otec: ____________________

Syn: ____________________

Duch Svatý: ____________________

Je důležité porozumět tomu, že Duch Svatý se ve skutečnosti neproměnil
v holubici. Holubice byla spíše znamením neboli symbolem toho, že Duch Svatý
sestoupil na Ježíše. (Viz Průvodce k písmům, „Holubice, její znamení“.)

Čemu tyto verše učí o Božstvu? (Viz také NaS 130:22–23.) ____________________
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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.

3. Nalistujte si heslo „Bůh, Božstvo“ v Průvodci k písmům
(scriptures.lds.org). Přečtěte si ho a vyhledejte informace týkající se

každého člena Božstva. Do studijního deníku si napište jednu nebo dvě věty
o každému členovi Božstva, které budou zahrnovat informace, jež jsou podle
vás důležité.

Zvažte možnost podělit se o své svědectví o Otci, Synu a Duchu Svatém s někým,
koho znáte.

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

Prostudoval(a) jsem si Matouše 3 a dokončil(a) jsem tuto lekci (datum).

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

Matouš 4:1–11
Ježíš odolává ďáblovým pokušením
Jděte k oknu a na dobu 30 vteřin zaměřte pozornost na nějaký předmět venku, aniž
byste se podívali někam jinam. (Pokud se nemůžete podívat ven z okna, zaměřte se
na nějaký předmět doma.)

Odvedlo něco vaši pozornost od předmětu, na který jste se zaměřovali? Na co jste
během těchto 30 vteřin mysleli?

Když se snažíme zaměřovat na dodržování přikázání Nebeského Otce, rušivé vlivy
ve formě pokušení se snaží odvádět naši pozornost jinam a svádějí nás k hříchu.
Zamyslete se nad tím, jak vás Satan pokouší k hříchu. Při studiu Matouše 4
vyhledejte zásadu, kterou můžete uplatňovat v praxi a která vám pomůže odolávat
pokušení.

Spasitel měl po křtu zkušenost, která Mu pomohla, aby se připravil na svou
pozemskou službu. Přečtěte si Matouše 4:1–2 a vezměte v úvahu opravy uvedené
v Překladu Josepha Smitha. Zaměřte se přitom na to, co Ježíš v pustině zažil.

Jak mohly půst a rozmlouvání s Nebeským Otcem připravit Ježíše na Jeho
pozemskou službu? ____________________
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Ježíš odolal ďáblovým pokušením.
Pokušení Ježíše, Carl Heinrich Bloch. Laskavě poskytlo Národní
historické muzeum při zámku Frederiksborg v dánském Hillerødu.
Nekopírujte.

Níže uvedená tabulka vám může
pomoci seznámit se s tím, co Ježíš
prožil, když Ho pokoušel ďábel.
Prostudujte si pasáže z písem uvedené
v levém sloupci tabulky. Poté napište,
k čemu Satan Ježíše pokoušel,
a popište, jak Ježíš na dané pokušení
reagoval. Při studiu pamatujte na to, 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.]

K čemu Satan Ježíše pokoušel Jak Ježíš na pokušení reagoval

Matouš 4:3–4

Matouš 4:5–7

Matouš 4:8–11

1. Do studijního deníku si napište odpověď na tuto otázku: Co tento
příběh ilustruje ohledně ďáblových taktik, jimiž se snaží pokoušet

nás k hříchu?

Všimněte si, v čem se Spasitelovy reakce na jednotlivá pokušení podobají. Verše
z písem, na které si Spasitel vzpomněl, objasňovaly, co se má v případě každého
pokušení správně udělat, a On pravdy obsažené v těchto verších použil v praxi.
Jedna ze zásad, které můžeme najít ve Spasitelově příkladu, zní takto: Když
pamatujeme na pravdy, kterým se učí v písmech, a používáme je v praxi,
dokážeme odolat ďáblovým pokušením. Tuto zásadu byste si mohli napsat na
okraj stránky písem vedle Matouše 4:3–11.

Vezmete-li v úvahu tuto zásadu, proč je důležité pravidelně studovat písma?
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Starší Richard G. Scott z Kvora Dvanácti apoštolů nám ohledně studia pasáží
z písem a učení se jich nazpaměť poskytl tyto rady: „Buďte při používání
technologií moudří. Označujte si ve svém zařízení důležité verše a často se k nim
vracejte. Kdybyste si, mladí lidé, pročítali verše z písem se stejnou frekvencí,
s jakou někteří z vás posílají textové zprávy, brzy byste uměli stovky veršů z písem
nazpaměť. Tyto verše by pro vás byly mocným zdrojem inspirace a vedení Ducha

Svatého ve chvílích, kdy byste to potřebovali.“ („Pokoj v domově“, Liahona, květen 2013, 30.)

Požehnání plynoucí ze studia písem
Jako student semináře budete mít tento rok příležitost přečíst celý Nový zákon. Četba písem
posiluje váš vztah s Pánem. President Spencer W. Kimball učil: „Zjišťuji, že když začnu být
nedbalým ve svém vztahu k božství a když se zdá, že žádné božské ucho nenaslouchá a žádný
božský hlas nepromlouvá, jsem daleko, velmi daleko. Jestliže se ponořím do písem, vzdálenost se
zkracuje a duchovnost se navrací.“ (Teachings of Presidents of the Church: Spencer W. Kimball
[2006], 67.)

2. Ve studijním deníku vypracujte tento úkol:

a. Vytvořte si na stránce tři sloupce. Do prvního sloupce napište tři hříchy, ke
kterým mohou být mladí lidé vašeho věku pokoušeni. Do druhého sloupce
napište, jak se Satan snaží ponoukat člověka k tomu, aby spáchal hřích,
který jste uvedli v prvním sloupci. Poté najděte konkrétní odkazy na verše
z písem, které obsahují pravdy, na něž by si mohl člověk vzpomenout a které
by mohl použít, když je pokoušen k jednotlivým hříchům, které jste uvedli,
a napište tyto odkazy do třetího sloupce. (Zvažte možnost čerpat z pasáží
z mistrovství v písmu, například Genesis 39:9 nebo Nauka a smlouvy 10:5.)

b. Na zvláštní stránku napište pasáž z písem, na kterou si vzpomenete a kterou
použijete, až budete příště pokoušeni k hříchu. Zvažte možnost naučit se
tuto pasáž nazpaměť.

Matouš 4:12–17
Ježíš přebývá v Galileji
Mezi koncem Spasitelova 40denního pobytu v pustině (Matouš 4:11) a uvězněním
Jana Křtitele (Matouš 4:12; viz „Svod evangelií“) došlo k několika událostem.

V Matoušovi 4:12–15 se dozvídáme, že Ježíš 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 9:1–2.) Přečtěte
si Matouše 4:16 a zvažte možnost si označit, co Izaiáš prorokoval, že se stane.

Z tohoto proroctví se dozvídáme, že Ježíš Kristus přináší světlo do života těch,
kteří jsou v temnotě. Zatímco budete dál studovat Matouše a další evangelia,
zaměřte se na to, jak toto Spasitel během celého svého působení dělal.

V Matoušovi 4:17 se píše, že Spasitel začal kázat pokání v přípravě na založení
království nebeského (své Církve) mezi lidmi.
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Matouš 4:18–22
Ježíš povolává Petra a ostatní, aby Ho následovali
Podívejte se na obrázek Spasitele povolávajícího Petra a Ondřeje a všimněte si toho,
co Petr a Ondřej dělají s rybářskou sítí.

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. Zamyslete se nad tím,
v čem se podobáme Petrovi
a Ondřejovi.

Zatímco budete pokračovat ve studiu
Matouše 4, zaměřte se na to, co musíme
dělat, abychom se stali vším, čím Pán
chce, abychom se stali.

Přečtěte si Matouše 4:18–22 a věnujte pozornost tomu, co se událo mezi Spasitelem
a několika rybáři.

Snažte se vcítit do postavení jednoho z těchto mužů. Zamyslete se nad tím, co
byste museli obětovat, abyste následovali Spasitele a pomáhali Mu na plný úvazek
v Jeho díle. Proč by to mohlo být obtížné? ____________________

Všimněte si toho, jak tito rybáři – Petr, Ondřej, Jakub a Jan – na Spasitelovu výzvu
zareagovali. Co jejich okamžitá reakce vypovídá o jejich charakteru?

Co jsou to rybáři lidí (viz Matouš 4:19)? ____________________

Přemítejte o tom, proč by tito muži ve svém životě vykonali více dobra jako rybáři
lidí, než kdyby byli obyčejnými rybáři.

Z příkladu těchto mužů se učíme této zásadě: Pokud bez otálení přijmeme
Spasitelovu výzvu následovat Ho, může Spasitel z našeho života vytvořit
něco mnohem lepšího, než bychom to dokázali my sami.

Starší Joseph B. Wirthlin z Kvora Dvanácti apoštolů nám položil otázku týkající se
„sítí“ v našem životě:

„‚Kdyby dnes Spasitel zavolal na vás, opustili byste stejně ochotně své sítě
a následovali Ho?‘ …

Sítě mají mnoho velikostí a tvarů. Sítě, které opustili Petr, Ondřej, Jakub a Jan,
byly hmatatelné předměty – nástroje, které jim pomáhaly vydělat si na
živobytí. …

Sítě jsou obvykle definovány jako nástroje, kterými se něco chytá. V užším, ale
důležitějším smyslu můžeme síť definovat jako cokoli, co nás odlákává od toho, abychom
následovali volání Ježíše Krista, Syna žijícího Boha, nebo co nám v tom brání.

Sítí může být v této souvislosti naše zaměstnání, koníčky, zábava, a zejména pak pokušení
a hříchy. Sítí může být zkrátka cokoli, co nás odvádí od vztahu s naším Nebeským Otcem nebo od
Jeho znovuzřízené Církve.“ („Poďte za mnou“, Liahona, červenec 2002, 15–16.)
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3. Na základě definice „sítí“ od staršího Wirthlina popište do
studijního deníku 3 až 4 příklady toho, jak mohou novodobé sítě

někomu v dnešní době bránit v tom, aby bez otálení přijal Spasitelovu výzvu
následovat Ho.

President Ezra Taft Benson učil o požehnáních, která se mohou dostavit, když
následujeme Spasitele: „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.)

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

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

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

Zvažte možnost stanovit si cíl, že budete lépe reagovat na Spasitelovu výzvu
následovat Ho.

Matouš 4:23–25
Ježíš na cestách po Galileji učí, káže a uzdravuje
Přečtěte si Matouše 4:23–25 a zvažte možnost podtrhnout si, co Spasitel dělal.

Během celého studia evangelií se budete dozvídat o konkrétních případech toho,
kdy Spasitel během svého pozemského působení učil, kázal nebo uzdravoval.

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

Prostudoval(a) jsem si Matouše 4 a dokončil(a) jsem tuto lekci (datum).

Další otázky, úvahy a postřehy, o které bych se rád(a) podělil(a) se svým učitelem:
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Ježíš pronáší Kázání na hoře

2. BLOK: 4. DEN

Matouš 5
Úvod
V Matoušovi 5–7 je zaznamenáno kázání, které Spasitel pronesl na začátku svého
působení. Je známé jako Kázání na hoře. Tato lekce pojednává o Matoušovi 5, který
obsahuje zásady, jimž učil Spasitel a které vedou ke štěstí. Pán také přikázal svým
učedníkům, aby byli dobrým příkladem pro druhé, a učil vyššímu zákonu.

Matouš 5:1–12
Spasitel zahajuje své Kázání na hoře učením o blahoslavenstvích
Jak byste odpověděli na tyto otázky: Jste
šťastní? Proč ano, nebo proč ne?
____________________

Přečtěte si, co o štěstí řekl president
Dieter F. Uchtdorf 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.

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

Při studiu Matouše 5 se zaměřte na zásady, které vám pomohou porozumět tomu,
co vám přinese opravdové štěstí.

Zběžně si projděte Matouše 5:3–11 a vyhledejte slova, která se opakují na začátku
každého verše. (Mohli byste si označit slovo blahoslavení v Matoušovi 5:3.)

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

Ježíš Kristus během své návštěvy u Nefitů pronesl kázání, které se podobá Kázání
na hoře zaznamenanému v Matoušovi 5. V předmluvě ke kázání určenému
Nefitům Spasitel vysvětlil, že je možné Ho poznat skrze křest a přijetí Ducha
Svatého. (Viz 3. Nefi 12:1–2.) Blahoslavenství obsažená v Matoušovi 5:1–12 a ve
3. Nefim 12:1–12 popisují cestu, díky níž můžeme poznat, jak k Němu přijít.

Přečtěte si 3. Nefiho 12:3–6 a věnujte pozornost tomu, jak je na základě Pánova
poselství v těchto verších možné lépe porozumět Matoušovi 5:3–6.
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1. Vyberte si z Matouše 5:3–12 jedno blahoslavenství. Do studijního
deníku si napište krátký proslov týkající se tohoto blahoslavenství.

(Mohli byste uvést i své postřehy z 3. Nefiho 12.) V rámci proslovu zmiňte toto:

a. Uveďte, jaké požehnání je nám slíbeno, když budeme podle daného
blahoslavenství žít.

b. Jmenujte konkrétní příklady toho, jak můžeme podle tohoto
blahoslavenství žít.

c. Vysvětlete, jak nám může snaha žít podle tohoto blahoslavenství přinášet
štěstí. Také byste se mohli podělit o nějakou zkušenost, která dokládá, jak
vám toto blahoslavenství přineslo štěstí.

Možná jste si všimli, že každé blahoslavenství učí o vlastnostech Ježíše Krista. Když
budeme podle tohoto učení žít, můžeme se stát více takovými, jako je On.
Z Matouše 5 se dozvídáme, že když si osvojíme Kristovy vlastnosti, nalezneme
větší štěstí.

Vyberte si z některého blahoslavenství určitou vlastnost a stanovte si cíl, který vám
pomůže si tuto vlastnost osvojit.

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

Uveďte, k čemu všemu se může
používat sůl: ____________________

Poté, co si přečtete, co o soli řekl starší
Carlos E. Asay ze Sedmdesáti, svůj
seznam doplňte:

„[Sůl] je nezbytná pro zajištění zdraví; tělesné buňky musí mít sůl, aby mohly žít
a fungovat. Má antiseptické vlastnosti neboli schopnost zabíjet bakterie. Je to
konzervační prostředek. Je přísadou mnoha potravin a produktů. A odhaduje se,
že sůl má více než čtrnáct tisíc různých možností využití. …

[Sůl, která má] slanou chuť, … 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.)

Přečtěte si Matouše 5:13 a zjistěte, koho Spasitel přirovnal k soli.
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Zamyslete se nad tím, jak mohou učedníci Ježíše Krista projevovat tytéž vlastnosti,
které má dobrá sůl.

Co podle verše 13 nastává, když je sůl zmařena?

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

Co podle vás může způsobit, že je sůl zmařena? ____________________

Sůl je zmařena tehdy, když se smíchá s dalšími látkami (například s hlínou), a tím
se znečistí.

Jestliže sůl představuje učedníky Ježíše Krista, co může představovat hlína nebo jiné
znečištění?

Ze Spasitelova učení se dozvídáme, že když jsme znečištěni hříchy světa, může
nám to bránit v tom, abychom byli pro druhé požehnáním. Tuto zásadu byste si
mohli napsat na okraj stránky písem vedle Matouše 5:13.

Starší Asay nám také předal rady, jak se vyvarovat toho, abychom byli znečištěni
hříchy světa: „Rád bych nabídl tyto jednoduché pokyny … jako prostředek
k tomu, aby člověk jako sůl nebyl zmařen: Pokud to není čisté, nemyslete na to;
pokud to není pravdivé, nemluvte o tom; pokud to není dobré, nedělejte to.“
(„Salt of the Earth“, 42–43.)

Zamyslete se nad tím, co můžete nyní dělat, abyste se vyvarovali znečištění skrze
hříchy světa. Pamatujte na to, že prostřednictvím víry v Ježíše Krista a pokání
můžete být očištěni od jakéhokoli hříchu, kterého jste se možná dopustili.

Přečtěte si Matouše 5:14–16 a všimněte si toho, jak Spasitel přirovnal své učedníky
ke svíci. (Matouš 5:14–16 jsou verše z mistrovství v písmu. Mohli byste si je nějak
výrazně označit, abyste je mohli v budoucnu snadno najít.)
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Mistrovství v písmu – Matouš 5:14–16
2. Do studijního deníku si

nakreslete jednoduchý
obrázek svíce a odpovězte na
tyto otázky:

a. Co znamená nechat své
světlo svítit?

b. Proč je podle vás důležité řídit se
Pánovým přikázáním
v Matoušovi 5:14–16, abychom
byli pro druhé spravedlivým
příkladem?

Materiály a zdroje pro mistrovství v písmu
Mohli byste se seznámit s materiály a zdroji týkajícími se mistrovství v písmu, které jsou dostupné
na stránkách LDS.org. Patří mezi ně kartičky pro mistrovství v písmu, záložky, vzdělávací činnosti,
aplikace pro mobilní zařízení a internetové aplikace. Tyto zdroje vám mohou pomoci si dané
pasáže z písem osvojit.

Z těchto veršů se dozvídáme, že náš spravedlivý příklad může druhé povzbudit
k tomu, aby přilnuli těsněji k Nebeskému Otci. Zvažte možnost zapsat si tuto
zásadu do písem.

3. Do studijního deníku si napište odpověď na tuto otázku: Kdy vám
něčí spravedlivý příklad pomohl přilnout těsněji

k Nebeskému Otci?

Zamyslete se nad tím, co můžete dělat, abyste byli lepším příkladem pro svou
rodinu a přátele.

Matouš 5:17–48
Ježíš Kristus učí své učedníky, jak se stát dokonalými, jako je Nebeský Otec
V Matoušovi 5:17–20 se píše, že Ježíš Kristus učil, že nepřišel zrušit či odstranit
věčné pravdy obsažené v Mojžíšově zákoně. Spíše přišel znovuzřídit plnost
evangelia, která byla ztracena kvůli zlovolnosti a odpadlictví, napravit falešné učení
a naplnit proroctví pronesená starozákonními proroky.

V Matoušovi 5:21–48 Spasitel mluvil o různých zákonech a tradicích, které Židé
v rámci Mojžíšova zákona vytvořili nebo které k zákonu přidali. Když vysvětloval
opravdový význam těchto zákonů, učil vyššímu způsobu života. Členové Božího
království musí podle tohoto vyššího zákona žít. Abyste zjistili, čemu Ježíš Kristus
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učil své učedníky ohledně vyššího zákona, vypracujte následující přiřazovací
cvičení:

Pouhé dodržování litery zákona Jak mají žít učedníci Ježíše Krista

____„Nezabiješ.“ (Viz Matouš 5:21–26.)

____„Nezcizoložíš.“ (Viz Matouš 5:27–30.)

____Má-li člověk „lístek rozloučení“, je přijatelné
se s manželkou rozvést. (Viz Matouš 5:31–32.)

____Člověk má dodržovat jen přísahy pronesené
ve jménu Páně. (Viz Matouš 5:33–37.)

____„Oko za oko a zub za zub.“ (Viz Matouš
5:38–42.)

____Je jen nutné mít rád svého bližního. (Viz
Matouš 5:43–47.)

a. Nemělo by být zapotřebí, abyste přísahali;
vaše slovo má být postačující.

b. Mějte rádi své nepřátele.

c. Nerozvádějte se, vyjma z důvodu
cizoložství.

d. Nehněvejte se na druhé.

e. Nastavte druhou tvář.

f. Nedopouštějte se cizoložství v srdci tím, že
se budete zaobírat žádostivými
myšlenkami.

4. Projděte si pravdy, s nimiž jste se během této lekce seznámili. Na
samostatné řádky ve studijním deníku si napište slova Začít, Přestat

a Pokračovat. Zhodnoťte svůj život a rozhodněte se pro jednu věc, kterou byste
mohli začít dělat; jednu věc, kterou byste mohli přestat dělat; a jednu věc, se
kterou byste mohli pokračovat, abyste tak uplatnili to, čemu jste se v této lekci
naučili. Vedle příslušného slova ve studijním deníku si napište, co jste se
rozhodli začít dělat a v čem jste se rozhodli pokračovat. Vedle slova Přestat si
udělejte křížek, abyste tím dali najevo, že jste si vybrali něco, co
přestanete dělat.

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

Prostudoval(a) jsem si Matouše 5 a dokončil(a) jsem tuto lekci (datum).

Další otázky, úvahy a postřehy, o které bych se rád(a) podělil(a) se svým učitelem:
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3. BLOK: 1. DEN

Matouš 6–7
Úvod
V Matoušovi 6–7 pokračuje Ježíšovo Kázání na hoře. Ježíš v této části kázání učil, že
spravedlivé skutky oddanosti mají být konány pro to, abychom potěšili Nebeského
Otce. Rovněž poučil své učedníky, že mají usilovat především o budování
království Božího.

Matouš 6:1–18
Spasitel učí své učedníky, aby konali spravedlivé skutky
Přemítejte o těchto otázkách: Udělali jste někdy něco dobrého ze špatných
důvodů? Pokud ano, co vás k tomu vedlo?

Vyhodnocujte vlastní život
Když si najdeme čas na to, abychom upřímně zhodnotili, jak se nám daří žít podle určité zásady
evangelia, umožňujeme tím Duchu Svatému, aby nám pomohl poznat, co děláme dobře a jak se
můžeme zlepšit. Když hodnotíte vlastní život, snažte se získat vedení Svatého Ducha a buďte
zcela upřímní.

Přečtěte si Matouše 6:1–2 a zjistěte, co je podle Spasitelových slov nesprávným
motivem ke konání spravedlivých skutků.

Almužny jsou skutky náboženské oddanosti, jako například poskytování pomoci
chudým. Čemu učí tyto verše o tom, proč někteří lidé dávají almužny?
____________________

Všimněte si, že Spasitel označil tyto lidi za „pokrytce“, což je v řečtině označení pro
ty, kteří něco předstírají.

Přečtěte si Matouše 6:3–4 a zjistěte, čemu Spasitel učil ohledně toho, jak mají Jeho
učedníci konat spravedlivé skutky. Mohli byste si označit Spasitelův slib těm, kteří
konají spravedlivé skutky ze správných důvodů.

Sloužit v skrytu znamená, že tiše sloužíme druhým, aniž bychom se tím chválili či
usilovali o to, abychom z toho měli nějaký prospěch. O nenápadných skutcích
služby, o kterých se nikdo nikdy nedozví, vyjma toho, komu se slouží, a toho, kdo
slouží, toho může být řečeno mnoho.

Dokončete následující větu, abyste vyjádřili zásadu, které se učíme ze Spasitelova
učení: Budeme-li konat skutky oddanosti proto, abychom potěšili Nebeského
Otce, a ne proto, abychom upoutávali pozornost druhých, On
____________________.

Slova „odplatí tobě zjevně“ by mohla znamenat, že Nebeský Otec nám může
požehnat časně i duchovně tak, že to ostatní sice mohou, ale nemusí vnímat, ale
my sami, když se nám daného požehnání dostane, ho budeme moci snadno
rozpoznat.
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Přečtěte si Matouše 6:5–6 a Matouše 6:16–18 a vyhledejte příklady, které Spasitel
použil, aby objasnil zásadu konání skutků oddanosti, abychom potěšili Nebeského
Otce. Slova „zasmušilí“ a „pošmuřují tváří svých“ ve verši 16 se týkají těch, kteří
svůj půst projevují navenek.

Veřejná modlitba není špatná a ne všechny modlitby se musí pronášet v skrytu.
Modlitba a další náboženské praktiky se mohou vykonávat veřejně, jsou-li konány
s upřímností a oddaností a podle správných církevních postupů.

1. Do studijního deníku si napište, kdy jste vykonali spravedlivé
skutky oddanosti, například kdy jste se modlili nebo postili, abyste

potěšili Nebeského Otce. Napište si, jak jste pocítili, že jste byli za své upřímné
uctívání požehnáni.

V Matoušovi 6:7–15 nám Spasitel dal pokyny a poskytl vzor k tomu, jak se správně
modlit. Jeho vlastní příklad modlitby je znám jako modlitba Páně. Přečtěte si tyto
verše a vyhledejte další pravdy, kterým se můžete ohledně modlitby z Pánova
příkladu naučit.

Zvažte možnost najít si tiché místo v soukromí, kde byste se mohli nahlas
pomodlit, a proneste tam upřímnou modlitbu k Nebeskému Otci. Jakých rozdílů
mezi tím, když proneseme modlitbu nahlas, a tím, když se modlíme v duchu, jste si
povšimli? Dokázali jste se při modlitbě nahlas v myšlenkách o něco lépe soustředit?

2. Do studijního deníku si napište několik postřehů ze studia Matouše
6:7–15, které by vám mohly pomoci dosáhnout při osobních

modlitbách větší účinnosti.

Matouš 6:19–24
Ježíš Kristus učí své učedníky, aby si ukládali poklady v nebi
Poklad je cokoli, čeho si velmi ceníme.

Přečtěte si Matouše 6:19–21 a zjistěte,
jaké poklady měli Spasitelovi učedníci
v souladu s Jeho učením vyhledávat.

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

V níže uvedené tabulce uveďte tři
příklady pokladů, které možná lidé
vyhledávají, aby si je hromadili zde na zemi, a tři příklady pokladů, které si můžeme
hromadit v nebi.

Poklady na zemi Poklady v nebi

Přečtěte si Matouše 6:22–24 a zjistěte, co nám podle Spasitelova učení může
pomoci ukládat si poklady v nebi.
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Překlad Josepha Smitha Matouše 6:22 nám pomáhá porozumět tomu, že Spasitel
učil, že proto, abychom si mohli ukládat poklady v nebi, musíme mít oči neustále
„upřen[y] na slávu Boží“ (Překlad Josepha Smitha, Matouš 6:22), což znamená
uvést svůj pohled a vůli do souladu s pohledem a vůlí Boží.

Z poslední věty v Matoušovi 6:24 se učíme níže uvedené pravdě, která nám může
pomoci pamatovat na to, abychom si ukládali poklady v nebi: Nemůžeme sloužit
Bohu i mamonu. Slovo mamon označuje bohatství nebo to, co je světské.

3. Do studijního deníku si napište odpověď na tuto otázku: Proč podle
vás nemůžeme sloužit současně Bohu i mamonu?

Přemítejte o svém vlastním životě a vzpomeňte si na nějaký příklad toho, jak by vás
mohly tužby po světských věcech 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
Jak se píše v Matoušovi 6:25–34, Spasitel své učedníky učil, aby si nedělali starosti
ohledně zajištění svých základních životních potřeb. Překlad Josepha Smitha
u Matouše 6:25–27 nám pomáhá porozumět tomu, že Ježíš hovořil zejména k těm,
kteří vyjdou kázat Jeho evangelium. (Viz Překlad Josepha Smitha, Matouš 6:25–27
v dodatku Bible appendix v anglické verzi Bible SPD.)

Přečtěte si Matouše 6:31–34 a vyhledejte zásadu, která uvádí, o co především měli
učedníci podle Spasitelova učení ve svém životě usilovat. (V Překladu Josepha
Smitha je první část verše 33 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.])

Jaké zásadě se můžeme naučit z Matouše 6:33? ____________________

„Království Boží“ (Matouš 6:33) představuje tehdejší i současnou Církev Ježíše
Krista. V dnešní době tuto církev představuje Církev Ježíše Krista Svatých
posledních dnů, která byla znovuzřízena, aby připravila děti Nebeského Otce pro
Jeho království v nebi – pro celestiální království.

Následující slova presidenta Ezry Tafta Bensona vám mohou pomoci porozumět
tomu, jak tuto zásadu uplatňovat v životě:

„Musíme v životě stavět Boha před všechno ostatní. Musí být na prvním
místě. …

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.

Boha máme v životě stavět na první místo před kohokoli jiného.“ („The Great
Commandment – Love the Lord“, Ensign, May 1988, 4.)
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4. Do studijního deníku si napište odpověď na tuto otázku: Kdy se
vám od Nebeského Otce dostalo požehnání na základě toho, že jste

se Ho v životě snažili dát na první místo?

Matouš 7:1–5
Ježíš Kristus učí své učedníky o tom, jak spravedlivě soudit
Přečtěte si Matouše 7:1–2 a zjistěte, čemu Spasitel učil ohledně posuzování.

Matouš 7:1 je často nesprávně chápán ve smyslu, že nemáme nikdy soudit.
Z překladu Josepha Smitha (v anglickém vydání Bible SPD) se však dozvídáme, že
Ježíš Kristus učil, že máme soudit spravedlivý soud.

Co podle vás znamená soudit spravedlivě? ____________________

Přečtěte si Matouše 7:3–5 a zamyslete se nad přirovnáním, které Spasitel použil,
aby nás učil, jak se vyhýbat tomu, abychom nespravedlivě soudili druhé. (Viz také
Jan 7:24.)

Starší Dallin H. Oaks vysvětlil různé druhy soudu:

„Byl jsem zmaten z toho, že některé verše z písem nám přikazují, abychom
nesoudili, a jiné nás učí, že soudit máme, a dokonce nám říkají, jak to máme
dělat. Zatímco jsem však tyto pasáže studoval, došel jsem k přesvědčení, že tyto
zdánlivě protichůdné pokyny jsou v souladu, když na ně pohlížíme z hlediska
věčnosti. Klíčem je porozumění tomu, že jsou dva druhy soudů – poslední soudy,
které máme zakázané činit, a přechodné soudy, které musíme činit, ale podle

spravedlivých zásad. …

V protikladu k tomu, že je smrtelníkům zapovězeno činit poslední soudy, písma požadují, aby
činili to, co nazývám ‚přechodnými soudy‘. Tyto soudy jsou nezbytné pro používání osobní
svobody jednání. …

Všichni činíme soudy, když si vybíráme přátele, když se rozhodujeme, jak strávíme čas nebo
utratíme peníze, a zcela jistě pak tehdy, když si vybíráme věčného partnera. …

Co se týče přechodných soudů, které musíme činit, je zapotřebí, abychom soudili spravedlivě. Při
rozhodování máme usilovat o vedení Ducha. Naše soudy máme omezit jen na své vlastní
správcovství. Kdykoli je to možné, máme se vyhýbat posuzování druhých, dokud dostatečně
neznáme fakta. Natolik, nakolik je to možné, máme tedy posuzovat spíše okolnosti než lidi.
U veškerých svých soudů máme uplatňovat spravedlivá měřítka. A při tom všem musíme
pamatovat na to, že je nám přikázáno odpouštět.“ („‚Judge Not‘ and Judging“, Ensign,
Aug. 1999, 7, 9, 13.)

President Dieter F. Uchtdorf z Prvního předsednictva se k Matoušovi 7:3–5
vyjádřil takto:
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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.

Před několika lety vyšel článek o muži, který věřil tomu, že když si potře obličej
šťávou z citronů, bude neviditelný pro kamery. A tak si potřel obličej citronovou

šťávou a šel vyloupit dvě banky. Netrvalo to dlouho a byl zatčen poté, co se jeho obličej objevil ve
večerních zprávách. Když mu policie pustila záznamy z bezpečnostních kamer, na kterých byl
vidět, nevěřil vlastním očím. Namítl: ‚Ale vždyť jsem měl na obličeji citronovou šťávu!‘ [Viz Errol
Morris, ‚The Anosognosic’s Dilemma: Something’s Wrong but You’ll Never Know What It Is‘
(Part 1), New York Times, June 20, 2010; opinionator.blogs.nytimes.com/2010/06/20/
the-anosognosics-dilemma-1.]

Když se o této příhodě dozvěděl jeden vědec z Cornellovy univerzity, zaujalo ho, že je vůbec
možné, aby si člověk takto vážně neuvědomoval svou vlastní neschopnost. Aby se zjistilo, zda se
jedná o obecný problém, požádali dva vědci několik studentů univerzity o účast na řadě testů
týkajících se rozličných životních dovedností a poté je požádali, aby sami sebe ohodnotili.
Studenti, kteří podali slabý výkon, byli mezi těmi, kteří své schopnosti ohodnotili nejméně přesně
– někteří z nich se domnívali, že jejich výsledky jsou až pětkrát lepší, než jaké ve skutečnosti byly.
[Viz Justin Kruger a David Dunning, „Unskilled and Unaware of It: How Difficulties in Recognizing
One’s Own Incompetence Lead to Inflated Self-Assessments“, Journal of Personality and Social
Psychology, Dec. 1999, 1121–1134.]

Tato studie byla provedena několikrát s mnoha obměnami a pokaždé potvrdila tentýž závěr:
mnohým z nás se nedaří vidět sami sebe takové, jací skutečně jsme, a dokonce i úspěšní lidé
přeceňují svůj přínos a podceňují přínos druhých. [Viz Marshall Goldsmith, What Got You Here
Won’t Get You There (2007), kap. 3.]

Když se přeceníme v tom, jak dobří jsme řidiči nebo jak daleko dokážeme odpálit golfový míček,
nebude to nejspíš nic vážného. Když ale začneme věřit tomu, že náš přínos doma, v práci
a v Církvi je větší, než jaký ve skutečnosti je, staneme se slepými vůči požehnáním
a příležitostem, díky nimž bychom se mohli významně a zásadně zlepšovat.“ („Jsem to já,
Pane?“ Liahona, listopad 2014, 56–57.)

Matouš 7:6–14
Spasitel učí tomu, že máme usilovat o osobní zjevení
Překlad Josepha Smitha Matouše 7:6 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].)

Matouš 7:7 podle Překladu Josepha Smitha začíná slovy: Pověz jim: Žádejte od
Boha. Přečtěte si verš 7 tak, aby na jeho začátku zazněla tato slova, a zjistěte, co řekl
Spasitel svým učedníkům, aby učili.

Z tohoto verše se dozvídáme 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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Vzpomeňte si na nějakou osobní zkušenost, kdy to, že jste prosili, hledali a klepali,
přivolalo osobní zjevení.

Jak se píše v Matoušovi 7:9–11, 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 svým dětem, které usilují a prosí o to, co je správné, dar osobního
zjevení.

Přečtěte si Matouše 7:12–14 a vyhledejte další pravdu, které měli Spasitelovi
učedníci, jak jim řekl, učit.

Matouš 7:15–27
Spasitel slibuje spasení těm, kteří činí vůli Otce
Zkuste si vybavit některé názory, jež jsou ve světě běžně přijímány a jež jsou
v rozporu s plánem Nebeského Otce. ____________________

Zamyslete se nad tím, proč je důležité, abyste byli schopni zjistit, zda je určitý
názor, který prosazuje nějaký člověk nebo skupina lidí, v rozporu s plánem
Nebeského Otce.

Přečtěte si Matouše 7:15 a vyhledejte Pánovo varování určené Jeho učedníkům.

Starší M. Russell Ballard z Kvora Dvanácti apoštolů řekl: „Varujme [se] falešných
proroků a falešných učitelů, mužů i žen, kteří samozvaně hlásají nauku Církve“,
a také „těch, 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.)

Přečtěte si Matouše 7:16–20 a zjistěte, jak můžeme rozlišit, zda je někdo falešný
prorok nebo falešný učitel.

Z těchto veršů se dozvídáme tuto pravdu: Falešné proroky můžeme poznat
podle jejich ovoce. Podobně jako můžeme rozpoznat kvalitu rostliny podle druhu
a kvality ovoce, které plodí, můžeme rozpoznat i falešné proroky a falešné učitele
podle jejich učení, skutků a názorů.

Co například je podle vás ovocem falešných proroků? ____________________

Přečtěte si Matouše 7:21–27 a zaměřte se na to, čemu Spasitel učil ohledně toho,
jak je důležité žít podle Jeho učení. Překlad Josepha Smitha mění slova ve verši 23
z „nikdy [jsem vás] neznal“ na slova „nikdy jste mne neznali“. (Viz poznámka pod
čarou a u Matouše 7:23 v anglickém vydání Bible SPD.)

5. Do studijního deníku si napište, jak budete v životě uplatňovat
jednu nebo více zásad, které jste v této lekci rozpoznali.

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

Prostudoval(a) jsem si Matouše 6–7 a dokončil(a) jsem tuto lekci (datum).

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

3. BLOK,  1 . DEN
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3. BLOK: 2. DEN

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.

Matouš 8:1–9:34
Ježíš koná mnoho zázraků
Kdybyste věděli, že Spasitel dnes navštíví vaše město, koho byste k Němu přivedli,
aby byl uzdraven? Proč?

Přečtěte si tři následující bloky písem a vyhledejte různé druhy zázraků, které Ježíš
vykonal: Matouš 8:1–4; Matouš 8:5–13; Matouš 8:14–15; Matouš 8:28–32; Matouš
9:1–8; Matouš 9:18–19, 23–26; Matouš 9:20–22; Matouš 9:27–31; Matouš 9:32–33.

Povšimli jste si té nesmírné moci, kterou Ježíš má? Má moc nad živly světa, má moc
uzdravovat nemocné a vymítat ďábly.

Z těchto záznamů se dozvídáme, že Ježíš nás může uzdravit z našich slabostí
a chorob.

Přemítejte o tom, jak nás může Spasitel uzdravit nebo posílit v našich slabostech,
když mezi námi v dnešní době fyzicky nekráčí.

Matouš 9:35–10:8
Ježíš povolává dvanáct apoštolů
Je-li to možné, navštivte stránky LDS.org a vyhledejte fotografie současných
apoštolů Církve, včetně Prvního předsednictva (nebo najděte jejich fotografie
v konferenčním vydání časopisu Liahona).

Čím jsou tito lidé mezi všemi lidmi na zemi výjimeční?

Při studiu Matouše 9:35–10:8 se zaměřte na pravdy týkající se úlohy apoštolů a na
požehnání, která vám mohou přinést do života.

Přečtěte si Matouše 9:35 a zjistěte, co Ježíš činil kromě toho, že uzdravoval. To, co
najdete, byste si mohli označit.

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

Přečtěte si Matouše 9:36–38 a zjistěte, komu Spasitel řekl, že potřebuje, aby Mu
pomohl sloužit všem těm, kteří Ho následují.

Přečtěte si Matouše 10:1–4 a zaměřte se na to, co Ježíš dělal, aby pomohl uspokojit
potřeby lidí. To, co najdete, byste si mohli označit. Z tohoto záznamu se dozvídáme,
že Ježíš Kristus povolává apoštoly a předává jim svou pravomoc, což je jedním
ze způsobů, jak slouží lidem na zemi. Tuto nauku byste si mohli napsat na okraj
stránky vedle Matouše 10:1–4.
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Povšimněte si, že události v Matoušově evangeliu nejsou vždy řazeny
v chronologickém pořádku. Ježíš Kristus nejprve povolal apoštoly a poté je školil
během svého Kázání na hoře. (Matouš 5–7; viz Svod evangelií.)

Přečtěte si Matouše 10:5–8 a zjistěte, co Ježíš Kristus přikázal svým apoštolům, aby
udělali.

V řečtině slovo apoštol znamená „ten, který je vyslán“. Apoštolové byli nejprve
vysíláni výhradně k těm, kteří byli z domu Izraele. (Viz Matouš 10:5–6.) Později
vzkříšený Spasitel přikázal, aby bylo evangelium kázáno také pohanům neboli těm,
kteří nejsou z domu Izraele. (Viz Matouš 28:19; Skutkové 1:8.) Také apoštolům
posledních dnů je přikázáno, aby kázali evangelium a byli svědky Ježíše Krista pro
celý svět. (Viz NaS 107:23.)

Jaké podobnosti spatřujete mezi skutky, které konal Ježíš, a skutky, které přikázal
konat svým apoštolům? Z Matouše 10:5–8 se dozvídáme, že Pán povolává
apoštoly, aby kázali Jeho evangelium a konali Jeho dílo.

Uveďte několik příkladů toho, jak současní apoštolové káží a slouží tak, jak by to
činil Ježíš Kristus, kdyby tady byl. ____________________

Je-li to možné, navštivte stránky LDS.org a zhlédněte nebo si přečtěte proslov
z nedávné generální konference, který pronesl některý ze současných apoštolů
(nebo si nějaký přečtěte v konferenčním vydání časopisu Liahona).

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

a. 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?

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

Přemítejte o tom, jak můžete věrně vyhledávat příležitosti naslouchat slovům
Pánových vyvolených apoštolů, studovat je a uplatňovat je.

3. BLOK,  2 . DEN
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Ježíš dává svým apoštolům pokyny

Matouš 10:9–42
Ježíš dává dvanácti apoštolům předtím, než vyjdou kázat a sloužit, určité pokyny
V Matoušovi 10:9–18 čteme, 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.

Vzpomeňte si na nějakou situaci, kdy
vám 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?

Při dalším studiu Matouše 10 v Ježíšově
učení určeném Jeho apoštolům
vyhledejte zásadu, která nám může
pomoci, když potřebujeme někomu
vysvětlit evangelium nebo vydat svědectví.

Přečtěte si Matouše 10:16–20 a zjistěte, jakým druhům těžkostí budou apoštolové
podle Ježíšových slov čelit, když budou putovat a kázat.

Jak se měli podle veršů 19–20 apoštolové dozvědět, co v těchto tíživých situacích
říci? (Slova „nebuďtež pečliví“ znamenají „nedělejte si velké starosti“.)

Na základě toho, co se dozvídáte v Matoušovi 10:19–20, doplňte tuto zásadu
týkající se toho, jak mluvit s druhými: Když budeme ve službě Pánu, On
____________________.

2. Do studijního deníku si napište odpověď na jednu nebo na obě
následující otázky:

a. Jak by vám mohla zásada, kterou jste formulovali výše, pomoci, když vám
někdo položí obtížnou otázku ohledně Církve?

b. Kdy jste pocítili, že vás Pán inspiruje, abyste věděli, co máte druhému říci?

V Matoušovi 10:21–42 je záznam o tom, že se apoštolům v souvislosti s těžkostmi,
jimž měli čelit, dostalo od Ježíše Krista dalších pokynů, varování a útěchy.

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 Pánovým zástupcem, který je hoden Jeho požehnání.

Přemítejte o tom, proč je nezbytné, aby učedníci Ježíše Krista milovali více Jeho
nežli kohokoli jiného – včetně členů vlastní rodiny.

3. BLOK,  2 . DEN
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Kříž, o kterém je zmínka v Matoušovi
10:38, se týká fyzického kříže, který
Ježíš Kristus nesl, aby naplnil vůli
Nebeského Otce a přinesl
spasení druhým.

Co podle vás znamená to, že máme vzít
svůj kříž a následovat Ho?

Přečtěte si Matouše 10:39 a zaměřte se
na zásady, kterým Spasitel učil o oběti.
Překlad Josepha Smitha objasňuje, že
začátek tohoto verše má znít takto: Kdo usiluje o to, aby zachoval život svůj … (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“? Doplňte tuto zásadu vlastními slovy: Jestliže
budeme usilovat o to, abychom si zachovali život, pak ____________________.

Zvažte možnost označit si ve verši 39 zaslíbení, které Spasitel dal těm, kteří pro
Něho ztratí svůj 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?

Doplňte tuto zásadu vlastními slovy: Jestliže ztratíme svůj život pro Ježíše
Krista, pak ____________________.

Přečtěte si tato slova presidenta Thomase S. Monsona: „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.)

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

a. Kdo z lidí, které znáte, se rozhodl ztratit svůj život pro Ježíše Krista? Jak to
tento člověk dělá?

b. Jak ono rozhodnutí tohoto člověka ovlivnilo?

c. Co můžete udělat dnes nebo v blízké budoucnosti, abyste ztratili svůj život
ve službě Ježíši Kristu a druhým?

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

Prostudoval(a) jsem si Matouše 8–10 a dokončil(a) jsem tuto lekci (datum).

3. BLOK,  2 . DEN
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Další otázky, úvahy a postřehy, o které bych se rád(a) podělil(a) se svým učitelem:
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3. BLOK: 3. DEN

Matouš 11–12
Úvod
Ježíš Kristus svědčil o tom, že Jan Křtitel byl poslán, aby pro Něho připravil cestu,
a slíbil odpočinutí všem těm, kteří k Němu přijdou. 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.

Matouš 11
Ježíš Kristus svědčí o tom, že Jan Křtitel byl poslán, aby před Ním připravil cestu

Proč je důležité vědět, že lidé, kteří vystupují jako policisté nebo lékaři, jsou
skutečně tím, kým se zdají být? Jak můžete vědět, že jsou tím, kým se zdají být?
____________________

Když Ježíš Kristus během svého působení ve smrtelnosti konal zázraky a učil lidi,
mnozí usilovali o to, aby poznali, zda je tím, kým se zdá být – zaslíbeným
Mesiášem. Tou dobou král Heródes zatkl a uvěznil Jana Křtitele. Přečtěte si
Matouše 11:2–3 a zjistěte, jak Jan Křtitel pomohl dvěma svým učedníkům získat
vlastní svědectví o tom, kým Ježíš je.

Na co se, na přání Jana, měli jeho učedníci Ježíše zeptat? ____________________

Prostřednictvím této otázky uvedené ve verši 3 se Janovi učedníci tázali Ježíše, zda
je Mesiáš. Vzpomeňte si, že Jan Křtitel již věděl, že Ježíš je Mesiáš. (Viz Matouš
3:11, 13–14; Jan 1:29–34.)

56



Proč podle vás Jan poslal své učedníky, aby sami pro sebe zjistili, zda Ježíš je
Mesiáš, když již věděl, kdo Ježíš je? ____________________

Přečtěte si Matouše 11:4–5 a zjistěte, jak Ježíš na jejich otázku odpověděl.

K čemu Ježíš vyzval učedníky Jana Křtitele místo toho, aby jim jednoduše potvrdil,
že je Mesiáš?

Vytvářejte studijní prostředí
K ideálnímu prostředí pro studium evangelia patří pořádek, uctivost a klid. Pokuste se odstranit
rušivé vlivy, které by vás mohly odvádět od studia písem a od přemítání o nich. President Boyd
K. Packer z Kvora Dvanácti apoštolů učil, že „inspirace přichází snadněji v klidném prostředí“ a že
„uctivost přivolává zjevení“. („Reverence Invites Revelation“, Ensign, Nov. 1991, 21–22.)

Ježíš mohl Janovým učedníkům snadno říci, že je Mesiáš. Namísto toho je vyzval,
aby přemítali o Jeho díle a poté se navrátili za Janem a vydali svědectví o tom, co
slyšeli a viděli Ježíše činit.

Jak mohlo učedníkům Jana Křtitele přemítání o Ježíšově díle pomoci získat
mocnější svědectví o Spasiteli, než kdyby jim jednoduše pověděl, kdo je?

Z tohoto příběhu se dozvídáme, 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.

1. Do studijního deníku si napište, jak jste sami pro sebe zjistili, že
Ježíš Kristus je Syn Boží.

V Matoušovi 11:7–27 je zaznamenáno, 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 Jeho i Jana Křtitele odmítli navzdory tomu, že byli
svědky jasných důkazů o Ježíšově božskosti.

Přečtěte si Matouše 11:28–30 a zaměřte se na výzvu a zaslíbení, jež dal Ježíš všem
těm, kteří Ho přijmou jako Mesiáše. (Matouš 11:28–30 jsou verše z mistrovství
v písmu. Mohli byste si je nějak výrazně označit, abyste je mohli snadno najít.)

Na základě toho, co jste se dozvěděli z veršů 28–30, doplňte tuto zásadu: Pokud
přijdeme k Ježíši Kristu, On ____________________.

2. Do studijního deníku si zaznamenejte odpověď na tuto otázku: Kdy
jste pocítili, že Spasitel ulehčil vaše břemena, když jste

k Němu přišli?

Mistrovství v písmu – Matouš 11:28–30
3. Abyste se dokázali snadněji naučit nazpaměť Matouše 11:28–30,

vymyslete nějaká gesta, která by mohla představovat slova nebo
části textu v každém verši. Naučte těmto gestům někoho dalšího (například
členy rodiny během domácího rodinného večera nebo někoho ze svých přátel).
Během čtení veršů si tato gesta zkoušejte, dokud nebudete schopni odříkat
danou pasáž zpaměti. Do studijního deníku si napište větu, v níž uvedete, že
jste tento úkol splnili.
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Matouš 12:1–42
Ježíš Kristus kárá farizee za jejich falešná obvinění a hledání znamení
V Matoušovi 12:1–21 se dozvídáme, 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.

Přečtěte si Matouše 12:30 a zjistěte, čemu Ježíš učil o těch, kteří se k Němu
nepřidávají.

Jak je uvedeno ve verši 30, přejeme-li si být součástí Božího království, musíme
být plně oddáni Ježíši Kristu.

Přemítejte o tom, jak můžete prokazovat plnou oddanost Ježíši Kristu.

V Matoušovi 12:31–42 je zaznamenáno, 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. Pán rovněž
odsoudil hledání znamení v dnešní době a učil tomu, že víra nepřichází
prostřednictvím znamení. (Viz NaS 63:7–11.)

Co znamená dopustit se „rouhání proti Duchu [Svatému]“? (Matouš 12:31.)

Prorok Joseph Smith vysvětlil, jak se někdo dopustí tohoto hříchu: „Musí obdržet
Ducha Svatého, nebesa mu musí být otevřena a on musí poznat Boha, a potom
proti Němu zhřešit. Poté, co člověk zhřeší proti Duchu Svatému, není již pro něho
žádné pokání. Musí říci, že slunce nesvítí, ačkoli ho vidí; musí zapřít Ježíše Krista,
když mu byla nebesa otevřena, a zapřít plán spasení s očima otevřenýma vůči
jeho pravdě; a od onoho okamžiku se stává nepřítelem.“ (History of the

Church, 6:314.)

Někdy mají Svatí posledních dnů obavy z hříchu rouhání se proti Duchu Svatému nebo z Jeho
zapření. President Spencer W. Kimball učil: „Hřích proti Duchu Svatému vyžaduje takovou
znalost, že je zjevně nemožné, aby se řadový člen Církve takového hříchu dopustil.“ (The Miracle
of Forgiveness [1969], 123.)

V Matoušovi 12:39–40 Spasitel odsoudil hledání znamení. Prorok Joseph Smith řekl o tomto
Spasitelově učení toto: „Ten, kdo hledá znamení, je cizoložník; a ona zásada je věčná, neměnná
a pevná jako sloupy nebe; neboť kdykoli vidíte člověka hledajícího znamení, můžete si být jisti, že
to je cizoložník.“ (History of the Church, 3:385.)

Prorok Joseph Smith později řekl: „Když jsem kázal ve Filadelfii, jistý kvaker se hlasitě domáhal
nějakého znamení. Řekl jsem mu, aby se upokojil. Když kázání skončilo, opět požádal o znamení.
Řekl jsem zástupu, že tento muž je cizoložník, neboť zlé a cizoložné pokolení vyhledává znamení;
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a že Pán mi ve zjevení řekl, že každý, kdo požaduje znamení, je cizoložník. ‚To je pravda,‘ vykřikl
kdosi, ‚neboť jsem ho sám přistihl při činu,‘ k čemuž se ten muž později přiznal, když byl
pokřtěn.“ (History of the Church, 5:268.)

Matouš 12:43–50
Ježíš učí podobenství o prázdném domě
Představte si, že vás někdo z vašich přátel požádal o radu, jak se vyhnout
opakování hříchu, od kterého se snaží upustit. Co byste tomuto příteli poradili,
abyste mu pomohli odolat pokušení? ____________________

Ježíš Kristus uvedl podobenství o nečistém duchu, který byl vyhnán z jednoho
člověka. Při studiu tohoto podobenství vyhledejte zásadu, která by vašemu příteli
mohla pomoci naučit se, jak překonávat pokušení.

Přečtěte si Matouše 12:43–44 a zjistěte, 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 vrátil?

Přečtěte si Matouše 12:45 a zjistěte, co onen nečistý duch udělal poté, co zjistil, že
je „dům“ neboli daný člověk prázdný.

Jak by mohla zkušenost člověka z tohoto podobenství představovat někoho, kdo se
kaje z hříchů a snaží se odolávat pokušení?

Co dotyčný člověk z podobenství opomíná udělat poté, co z něj vyšel ďábel, čímž
umožňuje zlému duchu, aby se vrátil?

Při čtení následujících slov presidenta Spencera W. Kimballa přemítejte o tom,
v jakém smyslu se možná člověk ze Spasitelova podobenství podobá někomu, kdo
se snaží odolávat pokušení:

„Ďábel ví, kde má pokoušet a kam má zasadit pořádný úder. Najde si zranitelné
místo. Tam, kde již jednou člověk projevil slabost, tam bude nejsnazší ho opět
pokoušet.

Když chce člověk zanechat hříchu, nemůže si pouze jen přát lepší podmínky. Musí
si je vytvořit. … Musí si být jist nejenom tím, že zanechal hříchu, ale že změnil
i situaci, která je s hříchem spojena. Má se vyhýbat místům, situacím

a okolnostem, kde k hříchu došlo, neboť ty mohou hřích velice snadno zplodit znovu. Musí
opustit lidi, s nimiž se hříchu dopustil. Nesmí nenávidět ty, kteří byli do hříchu zapleteni, ale musí
se vyhýbat jim i všemu, co je s hříchem spojeno. … Musí odstranit vše, co by vyvolávalo staré
vzpomínky.

Znamená to, že tento člověk … pociťuje po určitou dobu v životě prázdnotu? 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. …

Mnozí, kteří skončili se špatnými návyky, zjistili, že odpověď se částečně nachází v nalezení
náhrady, a překonali špatný návyk tím, že jej nahradili dobrým návykem nebo návykem
neškodným.“ (The Miracle of Forgiveness, 171–173; zvýraznění přidáno.)
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Jednou ze zásad, kterým se můžeme ze Spasitelova podobenství naučit, je to, že zlé
vlivy můžeme poté, co je odstraníme ze svého života, zahánět tím, že je
nahradíme spravedlivostí. Zvažte možnost zapsat si tuto pravdu na okraj stránky
v písmech vedle Matouše 12:43–45.

Prostudujte si následující slova a označte si, jak můžeme odolávat zlým vlivům tím,
že naplníme svůj život spravedlivostí:

„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. Ponořte se
do písem. Modlete se denně k Pánu, aby vám dal sílu, která přesahuje vaši vlastní sílu. Občas se
postěte o zvláštní požehnání.

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.)

4. Přemítejte o tom, co například můžete dělat pro to, abyste naplnili
svůj život spravedlivostí. Napište si to do studijního deníku

a vysvětlete, jak vám může činění těchto věcí přinést do života větší duchovní
moc a pomoci vám překonávat zlé vlivy.

Zbývající část Matouše 12 zaznamenává, že někdo Ježíšovi řekl, zatímco učil, že
s Ním chtějí mluvit někteří členové Jeho rodiny. Pán poté učil, že všichni ti, kteří
konají vůli Otce, jsou součástí Jeho rodiny.

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

Prostudoval(a) jsem si Matouše 11–12 a dokončil(a) jsem tuto lekci (datum).

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

3. BLOK,  3 . DEN
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3. BLOK: 4. DEN

Matouš 13:1–23
Úvod
Když byl Spasitel v Galileji, přišel k Němu velký zástup lidí. Učil je pomocí
podobenství a začal podobenstvím o rozsévači.

Matouš 13:1–17
Spasitel učí podobenství o rozsévači
Pomyslete na zahradu nebo rostlinu v květináči. Čím se vyznačuje úrodná půda?
Čím se vyznačuje půda, která úrodná není?

V Matoušovi 13:1–23 čteme, že Spasitel přirovnal různé druhy půdy k srdci člověka.
Při dnešním studiu těchto veršů se zamyslete nad tím, který druh půdy se nejvíce
podobá současnému stavu vašeho srdce.

Přečtěte si Matouše 13:1–3 a zjistěte, jak Ježíš učil zástup v Galileji.

Jak Ježíš učil zástup?

Co je to podobenství? (Viz Průvodce k písmům, „Podobenství“.)

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?
____________________

Přečtěte si Matouše 13:4–9 a vyhledejte čtyři druhy půdy, na které dopadla
seménka rozsévače.
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Na jaké druhy půdy dopadla seménka rozsévače?

1. Do studijního deníku si nakreslete obrázky, které budou
představovat zmíněné čtyři druhy půdy. Zatímco se budete učit

o výkladu daného podobenství, připojte k jednotlivým kresbám popisky.

• 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.

V Matoušovi 13:10–11 se píše, že Spasitelovi učedníci se Ho zeptali, proč učí
v podobenstvích. 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.)

Přečtěte si Matouše 13:14–15 a zjistěte, co bránilo lidem v tom, aby porozuměli
pravdám, kterým Spasitel učil.

Co podle Ježíšových slov bránilo lidem v tom, aby viděli a slyšeli pravdy, kterým
učil, a aby jim porozuměli? ____________________

Prorok Joseph Smith řekl: „Ono zatracení, které spočívalo na zástupu těch, kteří
nepřijali Jeho slova, bylo kvůli tomu, že nebyli ochotni vidět očima svýma a slyšet
ušima svýma; nikoli proto, že by nemohli a že by neměli výsadu vidět a slyšet, ale
protože jejich srdce bylo plné nepravosti a ohavností.“ Také učil: „Vyvozujeme
z toho tudíž, že oním důvodem, proč zástup lidí neboli svět, jak je označil
Spasitel, neobdržel vysvětlení Jeho podobenství, byla nevíra.“ (Učení presidentů

Církve: Joseph Smith [2008], 294, 297.)

Slova „ztučnělo srdce lidu tohoto“ ve verši 15 znamenají, že srdce lidí se zatvrdilo
a znecitlivělo. O jaká požehnání můžeme podle verše 15 přijít, když budeme
zatvrzovat své srdce? ____________________

Z těchto veršů se dozvídáme, že budeme-li zatvrzovat své srdce, pak
neporozumíme slovu Božímu, neobrátíme se ke Spasiteli a On nás neuzdraví.
Tuto zásadu si napište do studijního deníku vedle kresby půdy podél cesty.

Zamyslete se nad tím, co to znamená obrátit se ke Spasiteli a být uzdraven.

Když se obrátíte, tak se změníte a očistíte skrze Jeho Usmíření, takže vaše víra,
srdce a život jsou v souladu s vůlí Nebeského Otce a vy jste osvobozeni od
břemene hříchu.

V Matoušovi 13:16–17 Ježíš řekl svým učedníkům, že jsou požehnáni, neboť mají
oči k vidění a uši k slyšení.
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62



Matouš 13:18–23
Spasitel poskytuje výklad podobenství o rozsévači
Znovu se podívejte na svou kresbu půdy podél cesty. Přečtěte si Matouše 13:18–19
a zjistěte, k čemu Spasitel přirovnal seménka, půdu podél cesty a ptáky, o kterých je
zmínka v Matoušovi 13:4. Poté si ke své kresbě přidejte popisky založené na
Spasitelově výkladu. Slovo „nerozumí“ ve verši 19 se může týkat následků
plynoucích ze zatvrzelého srdce a „ten zlý“ může představovat Satana a jeho
služebníky.

Přemítejte o tom, jak by vám 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.

Podívejte se na svou kresbu skalnaté země ve studijním deníku. Přečtěte si Matouše
13:20–21 a Lukáše 8:13 a zaměřte se na Spasitelův výklad skalnatých míst.

Ježíš v těchto verších učil tomu, že rostliny, které rostly na skalnatých místech,
představují ty, jejichž svědectví není zakořeněno do hloubky. Nadepište svou
kresbu rostlin na skalnatých místech slovy Svědectví, které není zakořeněno do
hloubky.

Co podle Matouše 13:20–21 a Lukáše 8:13 představuje sluneční žár? Nad kresbu
rostlin s mělkými kořeny napište, co představuje sluneční žár.

Vedle své kresby skalnaté země napište tuto zásadu: Pokud se nebudeme snažit
prohlubovat své svědectví, nebudeme mít sílu nezbytnou k tomu, abychom
vytrvali v soužení, pronásledování a pokušení.

Podívejte se na svou kresbu země s trním. Přečtěte si Matouše 13:22 a zjistěte, co
trní představuje. Opatřete svou kresbu trní popiskem toho, co představuje.

Jaké světské starosti mohou „[dusit] slovo“?

Světskost, chamtivost a rušivé vlivy časného charakteru jsou pouhými několika
příklady světských starostí, které mohou „[dusit] slovo“ a odvádět nás od Boha.
Vedle kresby země s trním si napište tuto zásadu: Světské starosti mohou udusit
naši víru a svědectví o slově Božím.

Podívejte se na svou kresbu dobré půdy. Přečtěte si Matouše 13:23.

Překlad Josepha Smitha u Matouše 13:23 (v anglickém vydání Bible SPD) nám
pomáhá porozumět tomu, že rostliny v dobré půdě vytrvaly. Také si povšimněte
toho, že rostliny v dobré půdě byly vystaveny stejnému slunečnímu žáru (který
představuje soužení, pronásledování a pokušení) jako zvadlé rostliny ve skalnaté
půdě. Zamyslete se nad tím, jak byste shrnuli to, co představuje dobrá půda,
a kresbu si opatřete popiskem.
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Co by mohl na základě toho, co jste se
dozvěděli v Matoušovi 13:15,
představovat užitek zmíněný ve
verši 23?

Ze Spasitelova učení o dobré půdě se
učíme zásadě, která zní: Budeme-li
přijímat slovo Boží, budeme-li mu
rozumět a vytrváme-li v soužení,
pronásledování a pokušení, staneme
se obrácenými ke Spasiteli. Tuto
zásadu si zapište vedle své kresby dobré půdy.

Přečtěte si níže uvedené situace. Spojte čarou každý druh půdy se situací, která
nejlépe vystihuje zásadu, jíž se učíme a kterou představuje daná půda
v podobenství o rozsévači.

a. Půda
podél
cesty

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.

b. Skalnatá
země

Mladá žena navštěvuje shromáždění a potichu se modlí o to, aby byla vnímavá vůči
nabádáním Ducha Svatého. Když nabádání obdrží, jedná podle nich. Cítí se být Pánu
nablízku a je vděčná za to, že získává inspiraci ohledně toho, jak překonat pokušení.

c. Zem
s trním

Mladý muž pravidelně navštěvuje shromáždění, ale zřídkakdy se zapojuje a neotvírá
srdce vlivu Ducha Svatého. Čte si informace dostupné na internetových stránkách,
které zpochybňují důležité církevní nauky, a klade si otázku, zda stále věří
v pravdivost evangelia.

d. Dobrá
zem

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.

Je důležité pamatovat na to, že srdce se podobně jako půda může změnit a zlepšit.

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

a. Co by se dalo udělat pro to, abychom u zmíněných druhů půdy dosáhli
toho, aby byly místem, kde bude možné pěstovat zdravé rostliny přinášející
plody, nebo abychom tyto druhy půdy v takovém stavu udrželi?

b. Jak můžeme připodobnit zlepšení každého druhu půdy k tomu, co můžeme
udělat my, abychom změnili své srdce tak, abychom byli vnímavější vůči
slovu Božímu?

c. Jak vám snaha přijímat slovo Boží a porozumět mu pomáhá být hlouběji
obráceni ke Spasiteli?

Zamyslete se nad tím, která půda nejlépe představuje nynější stav vašeho srdce.

3. Do studijního deníku si napište cíl týkající se toho, co uděláte,
abyste lépe přijímali slovo Boží, porozuměli mu a vytrvali v soužení,

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

Prostudoval(a) jsem si Matouše 13:1–23 a dokončil(a) jsem tuto lekci (datum).

Další otázky, úvahy a postřehy, o které bych se rád(a) podělil(a) se svým učitelem:
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4. BLOK: 1. DEN

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.

Matouš 13:24–30, 36–43
Ježíš učí podobenství o pšenici a koukolu
Zamyslete se nad těmito otázkami a odpověď na poslední z nich si napište:

• Byli jste někdy rozčarováni nebo znepokojeni kvůli tomu, že je na světě
tolik zla?

• Proč Pán zlo, které nás obklopuje, prostě neodstraní?

• Proč byste se měli rozhodnout být spravedliví, když se zdá, že někteří lidé
z vašeho okolí nezažívají žádné negativní následky svých nespravedlivých
rozhodnutí? ____________________

Při studiu Matouše 13:24–30, 36–43 vyhledejte pravdu, která vám pomůže nalézt
útěchu při snaze vést spravedlivý život ve zlovolném světě. Poté, co si prostudujete
Matoušův záznam, zvažte možnost přečíst si Nauku a smlouvy 86:1–7, ve které
nám Pán umožnil získat hlubší porozumění podobenství o pšenici a koukolu.

V Matoušovi 13:24–30 Spasitel učil podobenství o pšenici a koukolu.

Koukol je druh jedovatého plevele.
Když pšenice a koukol raší ze země,
vypadají velmi podobně, ale když
dozrají, lze je dobře rozlišit.

Přečtěte si Matouše 13:24–30 a překlad
verše 30 od Josepha Smitha, v němž
stojí: Shromážděte nejprve pšenici do
stodoly mé; a koukol je svázán do
snopů ke spálení. (Viz poznámka pod
čarou b u Matouše 13:30 v anglickém
vydání Bible SPD.) Zjistěte, co se stalo
s pšenicí a koukolem.

Co se stalo s pšenicí a koukolem?

Proč podle vás rozsévač dobrého semene svým služebníkům řekl, aby nechali
pšenici i koukol „spolu [růst] až do žně“ (Matouš 13:30)? ____________________

Co mělo být podle Překladu Josepha Smitha shromážděno jako první – pšenice,
nebo koukol?

Poté, co Spasitel uvedl podobenství o pšenici a koukolu, Ho učedníci požádali, aby
jim vysvětlil jeho význam. Přečtěte si Matouše 13:36–43 a vyhledejte Spasitelovo
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vysvětlení tohoto podobenství. (Odpovědi na následující otázky byste si mohli
poznamenat do písem.)

• Kdo zasel dobré semeno?

• Kdo zasel koukol?

• Co pšenice a koukol představují? (Když na tuto otázku budete odpovídat, mějte
na paměti, že zlovolní jsou ti, kteří se rozhodují nečinit pokání. [Viz Nauka
a smlouvy 29:17.])

Překlad Josepha Smitha objasňuje, že slova „skonání světa“ zmíněná 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].)

Jednou z pravd, které toto podobenství učí, je ta, že Pán v posledních dnech
shromáždí spravedlivé a poté při svém příchodu zničí zlovolné.

Přemítejte o tom, jak vám tato pravda může přinášet útěchu, i když žijete ve
zlovolném světě. Jak vám může pomoci porozumět tomu, proč byste se měli
rozhodnout být spravedliví, když se zdá, že někteří lidé z vašeho okolí nezažívají
žádné negativní následky svých nespravedlivých rozhodnutí?

Díky svobodě jednání svými rozhodnutími určujeme, zda budeme shromážděni se
spravedlivými, nebo zda budeme trpět se zlovolnými. Pamatujte, že vzhledem
k tomu, že všichni děláme chyby, nás Spasitel vyzývá k pokání, abychom mohli být
shromážděni se spravedlivými.

Vztahování písem na sebe
Vztahovat písma na sebe znamená přirovnávat je k vlastnímu životu. Můžete si klást otázku: „Jak
mohu sám sebe přirovnávat k lidem, o nichž čtu v písmech?“ Když si budete všímat podobnosti
mezi tím, co prožíváte vy, a tím, co prožívali lidé v písmech, budete schopni lépe rozpoznávat
nauky a zásady a získávat zjevení ohledně toho, jak můžete tyto pravdy uplatňovat ve
vlastním životě.

Přečtěte si následující slova staršího Davida A. Bednara z Kvora Dvanácti apoštolů
a zjistěte, co podle něho musíme dělat, aby nás Pán shromáždil:

„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/devotionals.)
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Co podle staršího Bednara musíme dělat, aby nás Pán shromáždil?

Přemítejte o požehnáních, která v životě získáváte, když vás Pán shromažďuje.

Podívejte se na tyto obrázky:

Zamyslete se nad tím, jak tyto obrázky znázorňují, co můžeme dělat, abychom
Spasiteli pomáhali shromažďovat děti Nebeského Otce.

Přečtěte si tato slova staršího Russella M. Nelsona z Kvora Dvanácti apoštolů:

„Tato nauka o shromáždění je jedním z důležitých učení Církve Ježíše Krista
Svatých posledních dnů. … Této nauce nejenom učíme, ale rovněž se na ní
podílíme. Činíme tak, když pomáháme shromažďovat vyvolené Páně na obou
stranách závoje. …

Shromažďujeme přehledy rodokmenů, vytváříme rodinné skupinové záznamy
a konáme zástupnou chrámovou práci, abychom shromáždili jednotlivce k Pánu

a do jejich rodin.

Tady na zemi je pro shromažďování Izraele rozhodující misionářská práce.“ („Shromažďování
rozptýleného Izraele“, Liahona, listopad 2006, 80–81.)

Přemítejte o požehnáních, která získáváte díky tomu, že skrze misionářskou nebo
chrámovou práci pomáháte Pánu shromažďovat spravedlivé.

1. Do studijního deníku si napište odpovědi na tyto otázky:
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a. Jak vám to, když se na tomto shromažďování budete podílet, může pomoci
žít spravedlivě navzdory tomu, že žijete ve světě, který je naplněn
pokušením a hříchem?

b. Co uděláte pro to, abyste sebe, svou rodinu a druhé shromáždili ke Spasiteli
a do Jeho Církve?

Matouš 13:31–35, 44–52
Ježíš používá podobenství k tomu, aby učil o nebeském království

Spasitel v několika různých podobenstvích přirovnal nebeské království (neboli
svou Církev a evangelium) k hořčičnému zrnu, ke kvasu (kvas nebo droždí se
používají při pečení a do chlebového těsta se přidávají proto, aby mu před pečením
pomohly nakynout), ke skrytému pokladu, k perle a k rybářské síti.

2. Přečtěte si každou z níže uvedených pasáží z písem a zjistěte, čemu
Spasitel v tomto podobenství učil své učedníky. Do studijního

deníku si napište, jakým pravdám podle vás Spasitel učil.

a. Matouš 13:31–32

b. Matouš 13:33

c. Matouš 13:44

d. Matouš 13:45–46

e. Matouš 13:47–50

Jednou z pravd, kterým Spasitel v podobenstvích o hořčičném zrnu a kvasu učil, je
to, že znovuzřízená Církev Ježíše Krista poroste ze skrovných začátků, až
naplní celou zemi. Zvažte možnost zapsat si tuto pravdu na okraj stránky
v písmech vedle Matouše 13:31–33.

President Joseph F. Smith 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.)
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O tomto podobenství učil také starší Dallin H. Oaks z Kvora Dvanácti apoštolů:
„Máme žít ve světě, ale nebýt ze světa. Musíme žít ve světě, protože, jak učil
Ježíš v podobenství, Jeho království je ‚podobno … kvasu‘, díky jehož vlivu má
nakynout celé těsto. (Viz Lukáš 13:21; Matouš 13:33; viz také 1. Korintským
5:6–8.) Jeho následovníci toto nemohou dělat, pokud se stýkají jen s lidmi, kteří
mají stejné přesvědčení a zvyky.“ („Láska k druhým a respekt k odlišnostem“,

Liahona, listopad 2014, 25.)

Přemítejte o tom, co jako Svatí posledních dnů můžete dělat, abyste Spasitelově
Církvi pomáhali růst.

Další zásadou, které Spasitel učil v podobenstvích o pokladu na poli
a o drahocenné perle, je to, že požehnání evangelia mají věčnou hodnotu,
a proto stojí za jakoukoli oběť. Zvažte možnost zapsat si tuto pravdu na okraj
stránky v písmech vedle Matouše 13:44–46.

3. Abyste této zásadě lépe porozuměli, nakreslete si do studijního
deníku tabulku se dvěma sloupci. Jeden sloupec nadepište slovy

Požehnání evangelia a druhý slovy Oběti vedoucí k získání požehnání.

Do sloupce nadepsaného slovy „Požehnání evangelia“ si vypište některá
požehnání pramenící z evangelia (například: znalosti z písem, vedení od žijících
proroků, spásné obřady a věčné manželství). Do sloupce nadepsaného slovy
„Oběti vedoucí k získání požehnání“ si ke každému uvedenému požehnání
napište, jaké oběti bude možná nutné přinést, abyste toto požehnání získali.
Abychom například získali požehnání v podobě znalostí z písem, musíme každý
den bádat v písmech.

Zamyslete se nad požehnáními, která jste uvedli, a přemítejte o tom, proč získání
těchto požehnání stojí za to, abyste přinesli jakoukoli oběť, která může být
požadována.

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

a. Jaké požehnání evangelia si přejete získat?

b. Proč si toto požehnání přejete?

c. Jakou oběť bude možná nutné přinést, abyste toto požehnání získali?

Matouš 13:53–58
Ježíš učí v Nazarétu a Jeho vlastní lid ho odmítá
V Matoušovi 13:53–58 je zaznamenáno, že lid v Nazarétu Spasitele a Jeho učení
odmítl. V důsledku jejich nevíry nebyl Spasitel schopen vykonat mezi nimi mnoho
zázraků.
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5. Do studijního deníku si
pod dnešní látku

napište toto:

Prostudoval(a) jsem si Matouše
13:24–58 a dokončil(a) jsem tuto lekci
(datum).

Další otázky, úvahy a postřehy, o které
bych se rád(a) podělil(a) se svým
učitelem:
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4. BLOK: 2. DEN

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 5 000 jich
zázračně nasytil. Té noci Ježíš kráčel po moři k lodi, na které byli Jeho učedníci.

Matouš 14:1–21
Ježíš vyhledává samotu a poté nasytí více než 5 000 lidí
Vzpomeňte si na nějakou situaci, kdy jste byli velmi smutní. Co jste udělali, abyste
svůj smutek dokázali snést a překonat?

Uveďte příklady toho, jak se lidé snaží snášet a překonávat smutek:
____________________

Při studiu Matouše 14:1–21 zjistěte, co vám může pomoci snášet a překonávat
zármutek.

V Matoušovi 14:1–11 se píše, že král Heródes nespravedlivě uvěznil Jana Křtitele na
naléhání své nové manželky Herodiady, která si přála, aby Jan Křtitel přestal
odsuzovat její nezákonný sňatek s králem Heródesem. (Viz Marek 6:17–19.)
Heródes slíbil veřejně dceři své manželky (Salome), poté co před ním tančila, že
může mít vše, „zač by ho jen požádala“ (Matouš 14:7). Ta po poradě s matkou
požádala o hlavu Jana Křtitele, a v důsledku toho dal Heródes Jana stít.

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?

Přečtěte si Matouše 14:12–13 a zjistěte, co Ježíš udělal, když se doslechl
o Janově smrti.

Slova „místo pusté soukromí“ ve verši 13 označují 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? ____________________

Přečtěte si Matouše 14:14 a zjistěte, jak Ježíš zareagoval, když uviděli zástup, který
Ho následoval.

Z tohoto příběhu se dozvídáme, že tím, že projevujeme soucit vůči druhým
dokonce i tehdy, když sami zažíváme smutek, následujeme příklad
Ježíše Krista.

1. Shrňte pro některého z členů rodiny nebo přátel příběh o tom, jak
Ježíš projevil soucit vůči druhým poté, co se doslechl o smrti Jana

Křtitele. Pak s tímto člověkem diskutujte o následujících otázkách. Do
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studijního deníku si napište, s kým jste hovořili, a stručně si poznamenejte,
o čem jste diskutovali.

a. Jak nám může projevování soucitu vůči druhým pomoci, když sami trpíme?

b. Proč může být obtížné projevovat vůči druhým soucit, když sami trpíme?

c. 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?

Přečtěte si Matouše 14:15–21 a zjistěte, jak Ježíš i nadále projevoval vůči
zástupu soucit.

Matouš 14:22–36
Ježíš kráčí během bouře po moři
Zamyslete se nad těmito dvěma situacemi:

1. situace: 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. situace: 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? ____________________

Při studiu zbývající části Matouše 14 vyhledejte pravdy, které vám mohou pomoci
překonat obavy, pochybnosti a sklíčenost.

Přečtete si Matouše 14:24–25 a zjistěte, co se stalo, když učedníci uposlechli Pána
a plavili se přes Galilejské moře.

Slova „byl vítr odporný“ ve verši 24 znamenají, že vítr vál opačným směrem, než
kam mířili.

V Matoušovi 14:23 si povšimněte, že když Ježíš sám pobýval na hoře a učedníci se
plavili přes Galilejské moře, byl večer. Vzdálenost, přes kterou se měli přeplavit,
činila zhruba 8 kilometrů a za dobrého počasí ji měli být schopni přeplout za dvě až
tři hodiny. Spasitel k nim přišel při čtvrtém bdění, což bylo někdy mezi třetí
a šestou hodinou ranní. To znamená, že učedníci zápolili s větrem, aby se přeplavili
přes moře, po celou noc.

Přečtěte si Marka 6:47–48 a vyhledejte další podrobnosti, které Marek o této
události poskytl.

Pokud Ježíš věděl o těžkostech, s nimiž Jeho učedníci zápolili, mohl je jich podle vás
ušetřit dříve? Co mohlo být účelem toho, že učedníci byli ponecháni, aby po
nějakou dobu čelili těžkostem, než byli vysvobozeni?

Z těchto záznamů o plavbě učedníků přes moře se dozvídáme, že i když nás Bůh
nemusí vždy ušetřit těžkostí, ví, co prožíváme, a ve svém vlastním čase nám
přijde na pomoc..
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2. Do studijního deníku si napište odpovědi na tyto otázky:

a. Co dobrého může přinést to, když nějakou dobu čelíme těžkostem, místo
toho, aby nás Pán z našich zkoušek okamžitě vysvobodil?

b. Jak může vědomí toho, že Pán o našich těžkostech ví, posílit naši víru
v Něho, i když nás od těchto těžkostí okamžitě neosvobodí?

Představte si, že jste na lodi, na které za noci již mnoho hodin zápolíte se silným
větrem a s vlnami, a vtom uvidíte, jak k vám někdo kráčí po vodě. Co byste si v této
situaci asi mohli pomyslet nebo co byste mohli pocítit?

Přečtěte si Matouše 14:26–27 a zjistěte, jak učedníci zareagovali, když uviděli Ježíše.
To, co jim Ježíš řekl, byste si mohli označit.

Přečtěte si Matouše 14:28–30 a zjistěte, co si Petr přál udělat, když uslyšel
Pánův hlas.

Jak Petr zpočátku projevil svou víru?

Co způsobilo, že Petr dostal strach, začal pochybovat a tonout?

Zamyslete se nad tím, co z toho, co by vás mohlo přimět ke strachu nebo
pochybnostem, by mohly ve vašem životě představovat vlny a vítr z tohoto
příběhu?

Z Petrovy zkušenosti se dozvídáme, že uchováme-li si víru v Ježíše Krista, obavy
a pochybnosti nás nepřemohou.

Přečtěte si následující slova presidenta Howarda W. Huntera a označte si, co nám
podle něj 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.)

3. Do studijního deníku si zapište několik příkladů toho, jak můžeme
„upřít svůj zrak“ na Ježíše Krista, jako to zpočátku činil Petr. Také

popište nějakou situaci, kdy jste byli svědky toho, jak víra v Ježíše Krista
někomu umožnila nepodlehnout obavám či pochybnostem.

Zamyslete se nad tím, jaké změny můžete ve svém životě učinit, abyste si uchovali
víru v Ježíše Krista, a dejte si za cíl tyto změny provést.

Podobně jako Petrovi se někdy i nám nemusí podařit uchovat si víru v Ježíše Krista
a můžeme podlehnout strachu, pochybnostem a sklíčenosti.

Přečtete si Matouše 14:30–32 a zjistěte, co se stalo, když Petr kráčel ke Spasiteli.
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Co podle verše 30 Petr udělal, když si
uvědomil, že tone? (To, co Petr řekl,
byste si mohli označit.)

Stejně jako tomu bylo i v případě Petra,
vyhledáme-li v době, kdy naše víra
ochabuje, Boží pomoc, Bůh nás může
z našich obav a pochybností
pozvednout.

4. Do studijního deníku si
napište odpověď na

tuto otázku: Jak nás Bůh pozvedá z našich obav a pochybností?

Přečtěte si Matouše 14:33 a zjistěte, jak učedníci v lodi zareagovali poté, co do ní
Ježíš a Petr nastoupili.

V Matoušovi 14:34–36 se dozvídáme, 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. Jejich víra
byla tak velká, že všichni, kteří přišli, byli uzdraveni tím, že se dotkli lemu Jeho
oděvu. Porovnejte to s tím, co se stalo v případě lidí, o kterých se píše v Matoušovi
13:57–58.

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

Prostudoval(a) jsem si Matouše 14 a dokončil(a) jsem tuto lekci (datum).

Další otázky, úvahy a postřehy, o které bych se rád(a) podělil(a) se svým učitelem:
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Matouš 15
Úvod
Zatímco byl Ježíš v Galileji, vysvětlil zákoníkům a farizeům, proč Jeho učedníci
nedodržují tradici, podle které se mají očistit tím, že si před jídlem omyjí ruce. 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
4 000 lidí.

Matouš 15:1–20
Farizeové se ptají, proč si Ježíšovi učedníci neomývají před jídlem ruce
Přečtěte si následující situace a zjistěte, co mají společného.

• 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.

• 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.

• 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.

Možná jste si všimli, že každá situace představuje konflikt mezi poslušností Božích
přikázání a jednáním v souladu s tradicemi či zvyky. Tradice či zvyky zahrnují
přesvědčení a praktiky dané kultury, společnosti, rodiny nebo skupiny přátel.

1. Do studijního deníku si napište jednu nebo více tradic či zvyků,
které by vám mohly bránit v poslušnosti Božích přikázání. Při

studiu Matouše 15 vyhledejte pravdy, které vám mohou pomoci, když se budete
muset rozhodovat mezi poslušností Božích přikázání a jednáním v souladu
s tradicemi a zvyky.

Přečtěte si Matouše 15:1–2 a vyhledejte tradici, na kterou se zákoníci a farizeové
Ježíše ptali. Kterou tradici Ježíšovi učedníci nedodržovali? ____________________
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Omývání rukou, o kterém mluvili
farizeové a zákoníci, se týká obřadného
omytí za účelem rituálního očištění,
a nikoli mytí kvůli hygieně.

Přečtěte si Matouše 15:3 a zjistěte, jak
Ježíš na jejich otázku odpověděl.
V písmech byste si mohli označit, čeho
se podle Spasitelových slov zákoníci
a farizeové dopouštěli tím, že jednali
v souladu se svými tradicemi.

Jak je uvedeno v Matoušovi 15:4–6, Ježíš uvedl příklad toho, jak zákoníci
a farizeové přestupovali Boží přikázání tím, že jednali v souladu se svými tradicemi.
Vyhýbali se plnění svého závazku pečovat o stárnoucí rodiče tím, že prohlašovali,
že jejich peníze jsou vyhrazeny jako dar Bohu neboli korban. (Viz Marek 7:10–12.)
Tímto jednáním porušovali přikázání ctít svého otce a matku.

Přečtěte si Matouše 15:7–9 a zjistěte, k jakému jednání zákoníci a farizeové přivedli
lid tím, že své tradice používali jako záminku pro nedodržování Božích přikázání.

Z těchto veršů se dozvídáme tuto zásadu: Přejeme-li si přilnout těsněji k Bohu,
musíme dát Jeho přikázáním přednost před jakýmikoli tradicemi a zvyky,
které možná máme.

Znovu si přečtěte situace z úvodu lekce. U každé situace přemýšlejte o těchto dvou
otázkách:

• Co by mohl jednotlivec nebo jednotlivci v této situaci udělat, aby dodrželi Boží
přikázání?

• Jak by mu nebo jim toto jednání pomohlo, aby přilnuli těsněji k Bohu?

2. Zamyslete se nad tradicemi a zvyky, které jste si napsali k 1. úkolu
této lekce. Ve studijním deníku popište nějakou situaci, v níž jste se

rozhodli dodržet Boží přikázání místo toho, abyste jednali v souladu s běžně
přijímanou tradicí nebo zvykem. Potom odpovězte na tyto otázky:

a. Co jste museli udělat pro to, abyste přikázáním od Boha dali přednost před
tradicemi nebo zvyky, a mohli tak k Němu těsněji přilnout?

b. Jak vám to pomohlo přilnout těsněji k Nebeskému Otci?

Vzpomeňte si, že zákoníci a farizeové se domnívali, že pokud člověk jí, aniž by si
obřadně omyl ruce, poskvrní se nebo se stane duchovně nečistým. Přečtěte si
Matouše 15:10–11 a zjistěte, co nás podle Spasitelových slov opravdu poskvrňuje.
To, co najdete, byste si mohli označit.

Spasitel řekl: „Což z úst pochází, … poškvrňuje člověka.“ (Matouš 15:11.) 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.

Přečtěte si Matouše 15:17–20 a zjistěte, co nás podle Spasitelových slov poskvrňuje.

V písmech srdce často představuje naše myšlenky a tužby. Co nás podle
Spasitelových slov opravdu poskvrňuje? ____________________
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Na základě Spasitelova učení v Matoušovi 15:19–20 doplňte tuto zásadu: Jestliže
se rozhodneme zabývat zlými myšlenkami a tužbami, pak
____________________.

3. Do studijního deníku si napište jeden nebo více příkladů toho, jak
se můžeme stát poskvrněnými nebo duchovně nečistými, když se

rozhodneme zabývat se zlými myšlenkami a tužbami.

Matouš 15:21–28
Spasitel uzdravuje dceru pohanské ženy
Na tento řádek si napište jednu nebo více ze svých spravedlivých tužeb:
____________________

Během dalšího studia Matouše 15 vyhledejte zásady, které vám mohou pomoci
porozumět tomu, co musíte udělat pro to, aby se vaše spravedlivé tužby naplnily.

Je-li součástí vašich písem Průvodce k písmům, nalistujte si v něm biblickou mapu
č. 11 „Svatá země v době novozákonní“. Najděte na mapě města Týrus a Sidon.
Zatímco Ježíš cestoval z Galileje k pobřežním městům Týrus a Sidon, potkal
kananejskou ženu. Jako mnoho dalších lidí z této oblasti byla i tato žena pohanka –
což znamená, že nebyla Židovka. V té době bylo Spasitelovým posláním hlásat
evangelium pouze Židům, pohanům zatím nikoli. (Viz Matouš 10:5–6.)

Přečtěte si Matouše 15:21–27 a vyhledejte odpovědi na tyto otázky:

• Jakou spravedlivou tužbu měla tato kananejská žena?

• Jak tato žena svými skutky a slovy projevila svou víru v Ježíše Krista?

Všimněte si, že Spasitelovo podobenství, v němž přirovnal pohany ke štěňatům,
bylo zkouškou ženiny víry. Jak tato žena dále projevila víru v Ježíše Krista svou
reakcí na toto přirovnání?

Přečtěte si Matouše 15:28 a zjistěte, co Spasitel pro tuto ženu udělal.

Proč to udělal? ____________________

Z tohoto příběhu se dozvídáme, že projevujeme-li víru v Ježíše Krista, můžeme
v souladu se svými spravedlivými tužbami obdržet požehnání.

Přemítejte o této otázce: Co dalšího, kromě toho, že budeme Nebeského Otce
neustále prosit, aby nám v souladu s našimi spravedlivými tužbami požehnal,
můžeme dělat, abychom projevovali víru v Ježíše Krista?

Přečtěte si 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. Používání víry v Pána Ježíše Krista je vždy podřízeno řádu nebe, dobrotě, vůli,
moudrosti a načasování Páně. Proto nemůžeme mít opravdovou víru v Pána, aniž
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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?

Přemítejte o naukách a zásadách
Přemítání o tom, proč jsou nauky a zásady ve vašem životě důležité, vám může pomoci pocítit
jejich pravdivost a důležitost. Můžete také přemítat o tom, jak by si Pán mohl přát, abyste
uplatňovali to, čemu se učíte. Věnujete-li nějaký čas přemítání, umožní vám to získat při studiu
a při uplatňování pravd vedení Ducha Svatého.

4. Projděte si spravedlivé tužby, které jste si předtím zapsali. Ve svém
studijním deníku vysvětlete, co můžete dělat, abyste projevovali víru

v Ježíše Krista, zatímco budete usilovat o to, aby se tyto tužby naplnily. Zapište
si také nějakou zkušenost, kdy (podle Pánovy vůle a načasování) jedna z vašich
spravedlivých tužeb došla naplnění, zatímco jste projevovali víru v Ježíše Krista,
nebo si zapište zkušenost někoho, koho znáte. (Pamatujte na to, že je třeba se
vyvarovat toho, abyste si do studijního deníku psali o zážitcích, které jsou příliš
posvátné nebo osobní.)

Matouš 15:29–39
Ježíš sytí více než 4 000 svých následovníků sedmi bochníky chleba
a několika rybami
V Matoušovi 15:29–39 se píše, že se Ježíš vrátil do Galileje. Zatímco tam pobýval,
shromáždilo se u Něho mnoho lidí. V písmech se píše, že tam byly „čtyři tisíce
mužů, kromě žen a dětí“ (Matouš 15:38), včetně těch, 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.

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

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

Další otázky, úvahy a postřehy, o které bych se rád(a) podělil(a) se svým učitelem:
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Horní tok řeky Jordán poblíž Cesaree Filipovy

4. BLOK: 4. DEN

Matouš 16–17
Úvod
Ježíš Kristus pokáral farizee a saducee, kteří Ho žádali o znamení Jeho božskosti.
Petr dosvědčil, že Ježíš je Kristus, a On mu přislíbil klíče nebeského království. 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 zaplacení daně.

Matouš 16
Spasitel kárá farizee a saducee a slibuje Petrovi klíče kněžství
Co byste řekli někomu, abyste mu pomohli porozumět tomu, proč věříte, že Církev
Ježíše Krista Svatých posledních dnů je jediná pravá církev na zemi?
____________________

Při dalším studiu Matouše 16 se zaměřte na pravdy, které vám mohou pomoci
pochopit a vysvětlit druhým to, co charakterizuje Církev Ježíše Krista Svatých
posledních dnů jako Pánovu Církev zde na zemi (viz NaS 1:30).

V Matoušovi 16:1–12 se píše, že Spasitel pokáral farizee a saducee, když Ho žádali
o znamení o Jeho božskosti. Poté své učedníky varoval, aby tyto zlovolné muže
nenásledovali.

Spasitel šel poté se svými učedníky „do krajin Cesaree Filipovy“. (Matouš 16:13.)
Co na doprovodném obrázku Cesaree Filipovy vidíte za řekou a stromy?

Přečtěte si Matouše 16:13–19 a zjistěte,
jak Spasitel použil symbol skály k tomu,
aby popsal základ své Církve. (Matouš
16:15–19 jsou verše z mistrovství
v písmu. Mohli byste si je nějak výrazně
označit, abyste je mohli snadno najít.)

Ve verších 16–17 si povšimněte, že Petr
poznal, že Ježíš Kristus je Syn Boží,
prostřednictvím zjevení od Nebeského
Otce. Ježíš tedy mluvil o zjevení, když
popisoval základ své Církve.

Prorok Joseph Smith vysvětlil: „Ježíš ve svém učení praví: ,Na téť skále vzdělám
Církev svou, a brány pekelné nepřemohou jí.‘ [Matouš 16:18.] Co je to za skálu?
Zjevení.“ (Učení presidentů Církve: Joseph Smith [2008], 193.)

Také vydal toto svědectví: „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.)
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Zamyslete se nad těmito informacemi: „Když Spasitel učil Petra o zjevení, použil
slovní hříčku týkající se jeho jména, když Šimonu [Petrovi] řekl: ‚Jsi ty Petr [Petros],
a na téť skále [petra] vzdělám církev svou.‘ (Matouš 16:18.) Řecké slovo petros
znamená malou, samostatně ležící skálu nebo kámen. Řecké slovo petra může také
znamenat ‚kámen‘, ale navíc se může týkat kamenité půdy, skalního podloží nebo
rozlehlého skalního masivu. [Viz Matouš 16:18.] Z těchto slov se dozvídáme, že
Církev neměla být postavena na Petrovi jako na člověku, ale na skále zjevení.“ (New
Testament Student Manual [Church Educational System manual, 2014], 53.)

Do písem vedle Matouše 16:18 byste si mohli napsat tuto pravdu: Církev Ježíše
Krista je postavena na zjevení od Boha.

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

a. Proč je důležité vědět, že Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů je
postavena neboli založena na zjevení od Boha?

b. Jak to ovlivňuje to, jak se řídíte radami novodobých proroků, kteří přijímají
zjevení pro naši dobu?

Projděte si Matouše16:19 a zjistěte, co Spasitel slíbil, že Petrovi dá.

Ze Spasitelových slov „tobě dám klíče království nebeského“ se dozvídáme, že
Ježíš Kristus svěřuje klíče svého království svým vyvoleným prorokům
a apoštolům. Klíče Jeho království jsou klíče kněžství a ono království, o němž
Spasitel hovořil, je Církev Ježíše Krista.

Starší Dallin H. Oaks z Kvora Dvanácti apoštolů vysvětlil, co jsou klíče kněžství
a proč jsou důležité: „‚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.)

Ke klíčům, které Spasitel Petrovi slíbil, patří pečeticí moc – moc něco svázat nebo
rozvázat na zemi i v nebi. Tato moc umožňuje, aby obřady provedené pravomocí
církevních vedoucích na zemi byly platné v nebi. Používá se také ke spojení rodiny
na věčnost. Matouš 16:19 nám pomáhá porozumět tomu, proč Ježíš Kristus dává
klíče kněžství svým prorokům a apoštolům: Klíče kněžství jsou nutné pro
spravování Pánovy Církve na zemi. Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů
je jedinou církví na zemi, která od Pána obdržela a v nynější době drží kněžskou
pravomoc a klíče.

V Matoušovi 16:21–28 se dozvídáme, že Ježíš mluvil o své smírné oběti a učil své
učedníky tomu, že musí být rovněž ochotni přinášet oběti, aby Ho následovali.
Překlad Josepha Smitha nám pomáhá lépe porozumět tomu, co to znamená vzít na
sebe svůj kříž:

„A nyní, pro člověka vzíti kříž svůj je popříti v sobě veškerou bezbožnost a každou
světskou žádost a zachovávati přikázání má.
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Neporušujte má přikázání, abyste si zachovali život svůj; nebo chtěl-li by kdo
zachovati život svůj v tomto světě, ztratí ho ve světě, který přijde.“ (Překlad Josepha
Smitha, Matouš 16:26–27 [v dodatku anglického vydání Bible SPD].)

Mistrovství v písmu – Matouš 16:15–19
2. Najděte někoho z rodiny nebo z přátel, kdo by vám pomohl

následující situaci sehrát jako scénku:

Představte si, že si povídáte s některým ze svých přátel, který není členem
Církve. Tento přítel vám položí níže uvedené otázky. Využijte pravdy, kterým
jste se naučili z Matouše 16:15–19, k tomu, abyste na jeho otázky odpověděli.

• Slyšel jsem, že vaše církev tvrdí, že je jedinou pravou církví Ježíše Krista. Ty
tomu věříš?

• Moje církev také věří v Ježíše Krista, tak proč je podle tebe vaše církev tou
jedinou pravou církví?

Poté, co budete se scénkou hotovi, požádejte daného člena rodiny nebo přítele,
aby vám do studijního deníku napsal, že jste tento úkol splnili. Pokud vám
žádný člen rodiny ani přítel není k dispozici, můžete odpovědi na výše uvedené
otázky jednoduše napsat do svého studijního deníku.

Matouš 17
Ježíš Kristus, Mojžíš a Eliáš předávají klíče kněžství Petrovi, Jakubovi a Janovi
Zamyslete se nad tím, jak byste kněžskou pravomoc mohli přirovnat k řidičskému
průkazu a klíče kněžství ke klíčům potřebným k řízení automobilu.

Přemítejte o těchto otázkách: K jaké
činnosti vlastnictví řidičského průkazu
člověka opravňuje? 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?

Když Pán Petrovi slíbil, že mu dá „klíče
království nebeského“ (Matouš 16:19) neboli pravomoc vést dílo Boží na zemi, Petr
a další apoštolové již obdrželi kněžskou pravomoc, ale neobdrželi zatím klíče
kněžství pro vedení království – Církve Ježíše Krista. Při studiu Matouše 17 zjistěte,
jak Petr, Jakub a Jan klíče království obdrželi.

Přečtěte si Matouše 17:1–2 a zjistěte, kam Ježíš Petra, Jakuba a Jana vzal, aby tam
přijali klíče kněžství.

Co se se Spasitelem na hoře stalo? ____________________

Proměnění je „stav osob, jejichž zjev a podstata jsou dočasně změněny – to
znamená, že jsou pozvednuty na vyšší duchovní úroveň – takže mohou snésti
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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.)

Při čtení Matouše 17:3 si do následující tabulky doplňte jména dvou dalších osob,
které byly přítomny na hoře Proměnění. Povšimněte si, že zde zmíněný Eliáš byl
starozákonní prorok. Slovo Elias má v písmech několikeré použití. 1) Elias je
novozákonní (řecký) tvar (hebrejského) jména Eliáš, jako např. v Lukášovi 4:25–26,
Jakubovi 5:17 a Matoušovi 17:1–4. V těchto případech může Elias být jedině onen
dávný prorok Eliáš, jehož služba je zaznamenána v 1. a 2. Královské.“ (Viz
Průvodce k písmům, „Elias“,scriptures.lds.org.)

Osoby, které byly přítomny na hoře Proměnění

Matouš 17:1–2 Ježíš
Kristus

A.
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Osoby, které byly přítomny na hoře Proměnění

Matouš 17:1–2 Petr,
Jakub
a Jan

B.
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Osoby, které byly přítomny na hoře Proměnění

Matouš 17:3; Překlad Josepha
Smitha, Marek 9:3 (v Průvodci
k písmům)

C.

Matouš 17:4–9 D.
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Přečtěte si tato slova Proroka Josepha Smitha a označte si, proč byli Mojžíš
a Eliáš přítomni na hoře: „Spasitel, Mojžíš a Elias [Eliáš] předali klíče [kněžství]
Petrovi, Jakubovi a Janovi na hoře, když před Ním byli proměněni.“ (Učení:
Joseph Smith [2008], 104.)

Mojžíš držel klíče shromažďování Izraele (viz NaS 110:11) a Eliáš držel klíče
pečeticí moci (viz NaS 110:13–16).

Překlad Bible od Josepha Smitha uvádí, že Jan Křtitel – kterého dal Heródes zabít –
se také zjevil na hoře. (Viz Překlad Josepha Smitha, Marek 9:3 [v Průvodci
k písmům].) Biblický slovník Bible Dictionary uvádí, že „z formulace PJS, Marek 9:3
nevyplývá, že Elias, který byl u proměnění, byl Jan Křtitel, ale že kromě proroka
Eliáše tam byl přítomen i Jan Křtitel“. (Bible Dictionary [v anglickém vydání Bible
SPD], „Elias“.) Do výše uvedené tabulky připište jméno Jan Křtitel.

Přečtěte si Matouše 17:4–9 a vyhledejte, kdo ještě byl na hoře Proměnění přítomen.

Připište do tabulky Bůh Otec.

Zkušenost, kterou Petr, Jakub a Jan získali na hoře Proměnění, byla při ustanovení
Církve Ježíše Krista na zemi důležitou událostí. Starší Bruce R. McConkie z Kvora
Dvanácti apoštolů uvedl, že „dokud lidé nedosáhnou vyššího stupně duchovního
porozumění, než toho, kterému se nyní těší, mohou se dozvědět jen část z toho,
co se na hoře Proměnění událo“, a že to, co víme, pochází „ze záznamů Nového
zákona a z dodatečného světla zjeveného prostřednictvím Josepha Smitha“.

(Doctrinal New Testament Commentary, 3 vols. [1965–1973], 1:399.)

Možná si vzpomínáte, 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. (Viz Průvodce
k písmům, „Dispensace“, scriptures.lds.org.) Každá osoba uvedená v tabulce, která
byla přítomna na hoře Proměnění, se Proroku Josephu Smithovi zjevila i v naší
dispensaci.

Spojte čarou jména osob uvedená v tabulce s příslušným obrázkem zobrazujícím
okamžik, kdy se tyto osoby zjevily Proroku Josephu Smithovi. Až budete hotovi,
zkontrolujte si odpovědi pomocí těchto informací:

A. Nebeský Otec a Ježíš Kristus se zjevili Josephu Smithovi během Prvního vidění.
(Viz Joseph Smith – Životopis 1:16–17.)

B. Jan Křtitel předal Josephu Smithovi a Oliveru Cowderymu klíče Aronova
kněžství. (Viz NaS 13.)

C. Petr, Jakub a Jan předali Josephu Smithovi a Oliveru Cowderymu klíče
Melchisedechova kněžství. (Viz NaS 27:12.)
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D. Eliáš předal Josephu Smithovi a Oliveru Cowderymu v chrámu Kirtland klíče
pečeticí moci. Mojžíš jim téhož dne předal klíče shromažďování Izraele. (Viz
NaS 110.)

Z událostí, k nimž došlo na hoře Proměnění, a ze zkušeností, které Prorok Joseph
Smith získal na počátku Znovuzřízení, se dozvídáme, že Bůh v každé dispensaci
předává klíče kněžství svým vyvoleným služebníkům, aby mohli řídit Jeho
dílo na zemi.

Současní proroci a apoštolové jsou nositeli týchž klíčů kněžství, které obdržel
Prorok Joseph Smith. Tyto klíče jsou předávány od Josepha Smitha přes Brighama
Younga a následující proroky.

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

a. Proč je podle vás důležité vědět, že tentýž vzor předávání klíčů kněžství,
který se odehrál v době Ježíše Krista, se opakoval v dnešní době u Proroka
Josepha Smitha?

b. Jak byste některému z přátel vysvětlili, že předání klíčů kněžství Proroku
Josephu Smithovi nebeskými posly (anděly) se řídí vzorem, který
ustanovil Bůh?

4. Do studijního deníku si napište cíl ohledně toho, co budete dělat,
abyste lépe následovali a podporovali ty, kteří drží klíče nebeského

království v naší době.

Spasitel v závěru posvátné zkušenosti na hoře Proměnění přikázal: „Žádnému
nepravte tohoto vidění, dokudž by Syn člověka nevstal z mrtvých.“ (Matouš 17:9.)

Zamyslete se nad tím, jak se tento pokyn podobá této radě presidenta Boyda
K. Packera z Kvora Dvanácti apoštolů: „Myslím si také, že není moudré neustále
hovořit o neobvyklých duchovních zážitcích. Ty mají být ochraňovány s péčí
a mají se sdílet pouze tehdy, když vás nabádá Duch, abyste je použili k požehnání
druhých.“ („The Candle of the Lord“, Ensign, Jan. 1983, 53.)

Proč máme být ohledně sdílení posvátných zážitků opatrní a máme se o ně dělit
pouze tehdy, když nás k tomu nabádá Duch?

V Matoušovi 17:10–27 se dozvídáme, že Ježíš Kristus z jistého chlapce vyhnal ďábla
a zázračně opatřil peníze na daň za sebe a za Petra.

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

Prostudoval(a) jsem si Matouše 16–17 a dokončil(a) jsem tuto lekci (datum).

Další otázky, úvahy a postřehy, o které bych se rád(a) podělil(a) se svým učitelem:
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5. BLOK: 1. DEN

Matouš 18–20
Úvod
Ježíš Kristus učil své učedníky zásadám, které jim pomohou vést Církev po Jeho
nanebevstoupení. V odpověď na Petrovu otázku ohledně odpuštění Pán také uvedl
podobenství o nemilosrdném služebníkovi a učil o posvátnosti manželství. Spasitel
zdůraznil, jak je důležité zvolit si věčný život místo světského bohatství, a uvedl
podobenství o dělnících na vinici.

Matouš 18
Ježíš Kristus učí své učedníky zásadám, které jim pomohou vést Církev, a uvádí
podobenství o nemilosrdném služebníkovi

Následující příběh, který vyprávěl president Thomas S. Monson, je 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.)

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

a. Kdybyste byli členem oné rodiny, jak byste se asi cítili, kdyby se biskup
nedostavil na pohřeb?

b. Proč by mohlo být obtížné onomu biskupovi odpustit?

V Matoušovi 18:1–20 čteme, že Ježíš učil své učedníky v Galileji tomu, aby se
pokořili a stali se jako malé děti. Také vysvětlil, že ti, kteří „pohoršují“ Jeho
následovníky, kteří jsou jako malé děti, nebo je svádí na scestí, budou trpět. (Viz
verše 6–7.)

Pokoru dětí lze přirovnat k pokoře členů nově obrácených do Církve. Čemu se od
nově obrácených můžeme naučit? Jak můžeme pečovat o děti i nově obrácené
do Církve?

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.) Také
učil apoštoly, že pokud se proti nim někdo proviní neboli pokud proti nim zhřeší,
mají nejdříve usilovat o to, aby tento problém vyřešili s dotyčným v soukromí.
Bude-li odmítat činit pokání, může být přiveden před církevní autority. (Poznámka:
Spasitelovým učením, které je obsaženo v Matoušovi 18:1–14, se budou podrobněji
zabývat lekce vycházející z Marka 9 a Lukáše 15.)

Poté, co Pán udělil tyto pokyny, Mu Petr položil otázku ohledně odpuštění. Přečtěte
si Matouše 18:21 a vyhledejte Petrovu otázku.
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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: From Bethlehem to Calvary, 4 vols. [1979–1981],
3:91.) Přečtěte si Matouše18:22 a zjistěte, jak Spasitel Petrovi odpověděl.

Slova „sedmdesátikrát sedmkrát“ vyjadřují, že si nemáme stanovovat hranici toho,
kolikrát druhým odpustíme. Spasitelova odpověď Petrovi nás učí pravdě, že Pán
nám přikazuje, abychom odpustili těm, kteří nám ubližují nebo proti
nám hřeší.

Odpustit druhým znamená jednat s člověkem, který vám ublížil nebo vás ranil,
s láskou a nemít vůči němu žádné zlé pocity. (Viz Průvodce k písmům, „Odpustiti“,
scriptures.lds.org; NaS 64:9–11.) Odpuštění neznamená, že nadále budete druhým
dovolovat, aby vám ubližovali, nebo že ten, kdo vám ublížil, se nemá právně nebo
jinak zodpovídat ze svých skutků.

Spasitel poté, co zodpověděl Petrovu otázku, učil své učedníky podobenství, které
nám může pomoci porozumět tomu, proč máme druhým odpouštět.

Přečtěte si Matouše 18:23–30 a zaměřte se na to, kolik peněz dlužil služebník
a kolik spoluslužebník.

Kolik peněz dlužil služebník králi? ____________________

Kolik peněz dlužil spoluslužebník služebníkovi? ____________________

Pomocí následujících informací vypočítejte, jak dlouho by asi každému z dlužníků
trvalo, než by splatil svůj dluh:

„Odhaduje se, 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.)
Vydělte 100 000 000 denárů 365 dny a zjistíte, jak dlouho by trvalo onomu
služebníkovi splatit dluh.

Kolik dní by mu trvalo splatit dluh, kdyby odevzdal vše, co kdy vydělá?
____________________

Pro srovnání, 100 pencí se rovnalo 100 denárům. (Nezapomeňte, že většina dělníků
si za celý den vydělala jeden denár.) Vypočítejte, jak dlouho by trvalo splatit dluh
spoluslužebníkovi.

Kolik dní by mu trvalo splatit dluh, kdyby odevzdal vše, co kdy vydělá?
____________________

Přečtěte si Matouše 18:31–35 a zaměřte se na to, jak král reagoval, když zjistil, jak
se služebník zachoval vůči svému spoluslužebníkovi.

Proč podle vás řekl král služebníkovi, že je zlovolný, protože svému
spoluslužebníkovi neodpustil jeho dluh?

Na základě toho, co jste se dočetli ve verši 35, napište, koho by podle vás mohl
každý z těchto tří lidí představovat.

Král = ____________________
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Služebník = ____________________

Spoluslužebník = ____________________

Na základě toho, čemu jste se naučili z tohoto podobenství, doplňte tuto zásadu:
Jestliže chceme, aby nám Bůh odpustil, musíme ____________________.
(Zvažte možnost napsat si tuto zásadu na okraj stránky v písmech vedle Matouše
18:24–35.)

Co může člověk dělat, když se mu nedaří někomu odpustit?

President James E. Faust z Prvního předsednictva učil:

„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.“ („Uzdravující moc odpuštění“, Liahona, květen 2007, 69.)

2. Ve studijním deníku popište nějakou situaci, kdy vám Pán pomohl
odpustit někomu, kdo proti vám zhřešil nebo vám ublížil.

Následující slova jsou dokončením příběhu, který vyprávěl president Monson
a který jste četli na začátku lekce: „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“, 20.)

Přemítejte o lidech ve svém životě, kterým jste možná neodpustili. Modlete se,
abyste měli touhu odpustit a dokázali zapomenout na bolest a zlobu, tak aby vám
Ježíš Kristus mohl pomoci pocítit pokoj a útěchu skrze své Usmíření.
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Matouš 19:1–12
Ježíš Kristus učí o posvátnosti manželství
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?
____________________

Při studiu Matouše 19:1–12 se zaměřte
na Pánovo učení týkající se manželství
a rozvodu a zamyslete se nad tím, jaký
má pro vás toto učení význam.

Přečtěte si Matouše 19:1–3 a zjistěte, jakou otázku farizeové Ježíšovi položili.

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.

Přečtěte si Matouše 19:4–6 a zjistěte, čemu Spasitel učil o manželství a rozvodu.

Tyto verše učí, že manželství mezi mužem a ženou je posvátný vztah určený
a ustanovený Bohem. Zvažte možnost napsat si tuto nauku na okraj stránky
v písmech vedle Matouše 19:6. V novodobých zjeveních Pán potvrdil, že „nová
a věčná smlouva manželství“ (manželství uzavřené v chrámu) je nezbytná pro
dosažení oslavení. (Viz NaS 131:1–4.)

Přečtěte si Matouše 19:7 a zjistěte, jakou další otázku farizeové Ježíšovi položili.

Matouš 19:8–9 zaznamenává, že Spasitel řekl farizeům, že Mojžíš dovolil, aby se
lidé v jeho době rozváděli, protože jejich srdce bylo zatvrzelé. Slovo „propouštěti“
může v těchto verších také znamenat oddělit nebo opustit.

Následující slova staršího Dallina H. Oakse z Kvora Dvanácti apoštolů pomáhají
objasnit, jak se toto učení vztahuje na naši dobu: „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.)

3. Do studijního deníku si napište, jak se připravujete na „ten druh
manželství, jenž je požadován pro oslavení,“ jak ho popsal starší

Oaks. Co můžete dělat pro to, abyste vstoupili do manželství s pevným
odhodláním, že jakékoli odlišnosti budete řešit, aniž byste uvažovali o rozvodu?
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Matouš 19:13–20:34
Ježíš učí o věčném životě a uvádí podobenství o dělnících na vinici
Matouš 19:13–30 zaznamenává, 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. (Poznámka:
Událostmi, o kterých se hovoří v těchto verších, se bude podrobněji zabývat lekce
vycházející z Marka 10.)

V Matoušovi 20:1–16 čteme, 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,
a na konci dne jim všem vyplatí
stejnou mzdu.

Matouš 20:17–34 zaznamenává, že Ježíš
Kristus 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.

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

Prostudoval(a) jsem si Matouše 18–20 a dokončil(a) jsem tuto lekci (datum).

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

5. BLOK,  1 . DEN
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5. BLOK: 2. DEN

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.

Matouš 21:1–11
Ježíš vjíždí triumfálně do Jeruzaléma

1. Přemýšlejte o nějaké činnosti, kterou byste mohli provést a která by
zapůsobila na vaše přátele nebo členy rodiny. Do studijního deníku

si napište krátký odstavec o tom, co můžete říct nebo udělat pro to, abyste je
přesvědčili k zapojení se do této činnosti.

Mnozí lidé nemají mnoho informací o Ježíši Kristu a Jeho evangeliu, a naší
zodpovědností je, abychom druhým pomohli dozvědět se o Něm více. Při studiu
Matouše 21:1–11 přemítejte o tom, co můžete udělat pro to, abyste někomu
pomohli pocítit touhu dozvědět se více o Ježíši Kristu.

Podívejte se na stranu nazvanou „Poslední týden Ježíše Krista, Usmíření
a Vzkříšení“. Tato strana je součástí této lekce. Tento krátký přehled posledního
týdne Spasitelova smrtelného života shrnuje události, které vedly k Jeho smrti
a Vzkříšení. Může vyjasnit a prohloubit vaše porozumění příběhům, učení, naukám
a zásadám týkajícím se posledního týdne Kristova působení ve smrtelnosti.

Matouš 21 zaznamenává události, ke kterým došlo pět dní před Spasitelovým
Ukřižováním, počínaje Jeho triumfálním vjezdem do Jeruzaléma. Vzpomeňte si, že
když Ježíš a Jeho apoštolové cestovali z Jericha do Jeruzaléma, šly s nimi zástupy
lidí. (Viz Matouš 20:17–18, 29.)

Přečtěte si Matouše 21:1–5 a zaměřte se na to, co Ježíš řekl svým učedníkům, aby
udělali.

Proroctví zmiňované v Matoušovi 21:4–5 se nachází v Zachariášovi 9:9–10. Zvažte
možnost napsat si tento křížový odkaz na okraj stránky v písmech vedle Matouše
21:4–5. 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.) Mohlo by být užitečné vědět, 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.)

Přečtěte si Matouše 21:6–8 a zaměřte se na to, co učinil „mnohý … zástup“ (verš 8)
pro to, aby veřejně projevil přijetí Ježíše jako svého Mesiáše při Jeho vjezdu do
Jeruzaléma.

Janovo evangelium přesněji uvádí, že zástup použil „ratolestí palmových“. (Jan
12:13.) Palmové listy byly židovským symbolem míru a vítězství nad nepřáteli.
Pokrytí cesty, tak jak to udělal zástup za použití ratolestí a oblečení, byl projev pocty
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vyjadřované králům a dobyvatelům. Zástup tím přijal a vítal Ježíše jako svého
osvoboditele a krále.

Podívejte se na obrázek „Triumfální příchod“. (Kniha obrázků z evangelia [2009],
č. 50; viz také LDS.org.) Představte si, že jste jedním z lidí uprostřed zástupu.
Přečtěte si Matouše 21:9 a představte si, že s nimi provoláváte jejich slova.

Povšimněte si, že lidé opakovali slovo
hosana, což znamená „spas nyní“ nebo
„prosíme, spas nás“. (Bible Dictionary,
„Hosanna“.) Zvažte možnost napsat si
tuto definici na okraj stránky v písmech
vedle Matouše 21:9.

Označování veršů a psaní poznámek do písem
Jedním z nejužitečnějších způsobů, jak si zapamatovat to, čemu jste se naučili, je označování
veršů a psaní poznámek do písem. To můžete dělat podtrháváním, šrafováním nebo
zakroužkováváním klíčových slov či pasáží. Také si na okraj stránek můžete zapisovat definice,
zásady, výklady od proroků či osobní poznatky a dojmy.

Část toho, co provolával zástup, je naplněním mesiášského proroctví, které se
nachází v Žalmech 118:25–26. Zvažte možnost napsat si tento křížový odkaz na
okraj stránky v písmech vedle Matouše 21:9. Královský a mesiášský titul „Syn
Davidův“ (Matouš 21:9) byl určen pro dědice Davidova trůnu. Těmito slovy lidé
prohlašovali, že Ježíš je Mesiáš, kterého vyvolil a poslal Bůh, aby osvobodil a vedl
svůj lid.

Představte si, že byste v té době žili v Jeruzalémě. Co byste si možná mysleli nebo
co byste možná pociťovali, kdybyste byli svědky Spasitelova triumfálního příjezdu?

V té době byly v Jeruzalémě tisíce dalších lidí, aby oslavily přesnice. Přečtěte si
Matouše 21:10–11 a zjistěte, jaký vliv mělo chování zástupu na ostatní lidi
v Jeruzalémě.

Na co se lidé ptali, když viděli, jak se zástup chová?

Tento příběh dokládá tuto zásadu: Když dáváme veřejně najevo, že přijímáme
Ježíše Krista, a mluvíme o Něm, můžeme v druhých lidech vyvolat touhu
dozvědět se o Něm více.

2. Do studijního deníku si napište, při jakých příležitostech, kromě
církevních shromáždění, můžeme veřejně dávat najevo, že

přijímáme Ježíše Krista, a mluvit o Něm. Poté napište, jak můžete veřejně dávat
najevo, že Ho přijímáte, a mluvit o Něm, abyste druhým pomohli pocítit touhu
dozvědět se o Něm více.

3. Do studijního deníku si napište odpověď na jednu nebo obě
tyto otázky:

5. BLOK,  2 . DEN
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a. Kdy jste díky něčí snaze dát veřejně najevo, že přijímá Ježíše Krista, a mluvit
o Něm pocítili touhu dozvědět se o Něm více?

b. 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, nebo že jste o Něm mluvili?

Vyhledávejte příležitosti, kdy byste mohli vhodným způsobem dát najevo, že
přijímáte Ježíše Krista, a mluvit o Něm.

Matouš 21:12–16
Ježíš očišťuje chrám a uzdravuje slepé a chromé
Přemítejte o svých myšlenkách
a pocitech, které míváte v chrámu.
Pokud jste v chrámu ještě nikdy nebyli,
představte si, jaké myšlenky a pocity
byste možná měli, kdybyste nějaký
chrám navštívili.

Co z toho, co se v chrámu děje, nám
pomáhá pociťovat, že je to svaté místo?

Poté, co Spasitel vjel do Jeruzaléma, šel
do chrámu.

Přečtěte si Matouše 21:12–13 a zaměřte
se na to, co někteří lidé v chrámu dělali,
že to uráželo Nebeského Otce
a Ježíše Krista.

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. I když byl tento
obchod nezbytný a sloužil dobrému
účelu, provozovat ho v chrámu bylo
znevažující a neuctivé. Navíc Matouš
21:13 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.

Povšimněte si, že v Janovi 2:16, během prvního očištění chrámu, ho Ježíš nazval
domem svého Otce. V Matoušovi 21:13, během druhého očištění chrámu, ho Ježíš
nazval slovy „dům můj“.

5. BLOK,  2 . DEN
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Jednou z pravd o chrámu, kterým se můžeme naučit ze Spasitelových slov a skutků
zaznamenaných v Matoušovi 21:12–13, je to, že dům Páně je posvátné místo,
a On si přeje, abychom ho měli v úctě.

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

a. Jak můžeme projevovat úctu k domu Páně?

b. Co musíme dělat pro to, abychom byli hodni vstupu do chrámu?

Přečtěte si Matouše 21:14 a zaměřte se na to, co Spasitel v chrámu dělal poté, co ho
podruhé očistil.

Z toho, co Spasitel udělal pro slepé a chromé, kteří k Němu v chrámu přišli, se
můžeme naučit této pravdě: Když budeme navštěvovat chrám, Pán nás může
uzdravit.

V jakých oblastech nás Pán může podle vašeho názoru uzdravit, když budeme
navštěvovat chrám? ____________________

President James E. Faust z Prvního předsednictva svědčil o uzdravení, které
můžeme zakusit, když budeme navštěvovat chrám: „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.)

Uzdravení, které zakoušíme, když uctíváme Boha v chrámu, může být buď
okamžité, tak jako tomu bylo v případě slepých a chromých v Matoušovi 21:14,
nebo může nastat až časem.

Zamyslete se nad tím, kdy jste vy nebo někdo, koho znáte, zakusili Pánův
uzdravující vliv díky tomu, že jste uctívali Boha v chrámu.

Jak se píše v Matoušovi 21:15–16, 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.)

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

Prostudoval(a) jsem si Matouše 21:1–16 a dokončil(a) jsem tuto lekci (datum).

Další otázky, úvahy a postřehy, o které bych se rád(a) podělil(a) se svým učitelem:
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5. BLOK: 3. DEN

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.

Matouš 21:17–32
Ježíš proklíná fíkovník a kárá židovské vůdce
Jídlo, různé formy zábavy, výrobky, a dokonce i to, jak lidé žijí, někdy není tak
dobré, jak se zdá.

1. Do studijního deníku si napište něco o nějakém zážitku, kdy jste
zjistili, že něco nebylo tak dobré, jak se zdálo.

Matouš 21 obsahuje zprávu o situaci, kdy se Ježíš setkal s něčím, co nebylo tak
dobré, jak se zdálo. Při studiu této kapitoly vyhledávejte pravdy, které vás mohou
vést k tomu, abyste žili spravedlivěji.

Poté, co Ježíš vjel triumfálně do Jeruzaléma a očistil chrám, zůstal ve vesničce
Betany nedaleko Jeruzaléma. Přečtěte si Matouše 21:18–22 a zaměřte se na to, co
Spasitel udělal následující den, když cestoval z Betany zpět do chrámu
v Jeruzalémě.

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
proklel onen fíkovník, je ten, aby své
učedníky učil o pokrytectví
a o zkažených náboženských vůdcích
Židů. Mnozí z těchto vůdců budili zdání
toho, že následují Boha, ale nepřinášeli žádné skutečné ovoce neboli skutky
spravedlivosti. Byli pokrytci.

„Původní řecké slovo pokrytec znamená v překladu ‚herec‘ a popisuje člověka, který něco
předstírá, část zveličuje nebo se nečestně dopouští rozporuplného jednání. Pán kritizoval [ty, kteří
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udržovali klamavé vnější zdání toho, že dodržují přikázání], zatímco jejich srdce bylo povýšené
a neupřímné.“ (New Testament Student Manual [Church Educational System manual, 2014], 68.)

V Matoušovi 21:23–27 čteme, 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 když na Jeho otázku neodpovědí, tak On na ty jejich
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.
Přečtěte si Matouše 21:28–30 a zjistěte, který z těchto dvou synů se více podobal
fíkovníku a židovským vůdcům.

Přečtěte si Matouše 21:31–32 a zjistěte, čemu skrze toto podobenství Spasitel učil
židovské vůdce. (Mohlo by být užitečné vědět, 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, kteří věřili Janu Křtiteli, podobali prvnímu synovi,
o kterém se hovoří v tomto podobenství?

Z tohoto podobenství se dozvídáme, 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.

2. Přečtěte si následující situace a poté si do studijního deníku napište
odpovědi na tyto dvě otázky:

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.

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.

a. Co byste těmto mladým lidem řekli, abyste jim pomohli změnit jejich
chování?

b. Jak jinak, kromě příkladů uvedených v těchto situacích, můžeme být
pokoušeni předstírat, že jsme poslušni Nebeského Otce, místo abychom Ho
skutečně byli poslušni?

Při dalším studiu Matouše 21 se zaměřte na to, co můžete dělat, abyste nebyli jako
fíkovník, který neplodí žádné ovoce.

5. BLOK,  3 . DEN
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Matouš 21:33–22:14
Ježíš učí podobenství o zlovolných vinařích a svatbě královského syna
Přečtěte si Matouše 21:33–41 a doplňte
do následující tabulky, co podle vás
představují poslední tři symboly. (Až
budete hotovi, porovnejte své odpovědi
s odpověďmi na konci lekce.)

Podobenství o zlých vinařích

(Matouš 21:33–41)

Symbol Význam

Hospodář Nebeský Otec

Vinaři

Služebníci

Hospodářův syn

3. Do studijního deníku si napište shrnutí toho, co Ježíš podle vás
prostřednictvím tohoto podobenství vyjádřil.

Starší Bruce R. McConkie z Kvora Dvanácti apoštolů řekl o Spasitelově podobenství
o zlých vinařích toto:

„[Boží] jednání s lidmi od stvoření Adama až po Druhý příchod Syna Muže je
shrnuto v podobenství o zlých vinařích.

Bůh sám je hospodář; Jeho vinice je země a její obyvatelé; a vinaři, kteří jsou
pověřeni pracovat na vinici, jsou duchovní správci lidu. Ti, kteří jsou kamenováni,
biti, pronásledováni a zabiti, jsou proroci a vidoucí poslaní, aby sloužili mezi
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lidmi; a syn a dědic, který byl na popud vinařů zabit a vyvržen z vinice, je samozřejmě Ježíš.“
(Doctrinal New Testament Commentary, 3 vols. [1965–1973], 1:593–594.)

Ježíš Kristus prostřednictvím tohoto podobenství dokládá, že v průběhu staletí
někteří vůdci Izraelitů zavrhli Boží proroky a že si je vědom toho, že Ho současní
židovští vůdci mají v úmyslu zabít.

Přečtěte si Matouše 21:43 a zjistěte, komu mělo být dáno království Boží (míněno
Církev Ježíše Krista a požehnání evangelia) poté, co ho židovští vůdci zavrhli.

Vysvětlete, že podle Překladu Josepha Smitha, Matouš 21:53 (v Průvodci
k písmům) jsou oním lidem, kterému bude dáno království Boží, „pohané“. „Někdy
[slovo pohané] označuje lidi, kteří nejsou izraelského původu, někdy lidi, kteří
nejsou židovského původu, a někdy národy, které jsou bez evangelia, i když mezi
těmito lidmi může býti nějaká izraelská krev.“ (Průvodce k písmům, „Pohané“,
scriptures.lds.org.) Převedení království na pohany započalo tehdy, když jim
apoštolové po Spasitelově Vzkříšení poprvé přinesli evangelium. V posledních
dnech pokračuje toto království od doby Znovuzřízení evangelia prostřednictvím
Proroka Josepha Smitha, který žil v pohanském národě.

Jako členové Církve Ježíše Krista patříme mezi ty, kterým bylo dáno království Boží.
Podle Spasitelových slov v Matoušovi 21:43 jsme jakožto členové Církve Ježíše
Krista zodpovědní za to, abychom přinášeli ovoce spravedlivosti.

Zapisování zkušeností a zážitků souvisejících s evangeliem
Zapisování zkušeností a zážitků souvisejících s evangeliem vám může pomoci prohloubit
porozumění naukám a zásadám evangelia. Tím, že si tyto zkušenosti připomenete a zapíšete, vás
Duch Svatý bude moci vést k hlubšímu porozumění a svědectví o tom, o čem právě píšete.

4. Do studijního deníku si nakreslete obrázek fíkovníku, který má na
sobě ovoce. Označte si ovoce slovy, která popisují, co máme jakožto

členové Církve Ježíše Krista dělat. Zamyslete se nad tím, proč je důležité,
abychom přinášeli takovéto ovoce. Poté popište nějakou situaci, kdy jste byli
svědkem toho, jak nějaký člen Církve upřímně přinášel jeden z druhů tohoto
spravedlivého ovoce.

Matouš 21:45–46 popisuje, 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.

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.

Přečtěte si Matouše 22:11–14 a zjistěte, co se na svatební hostině stalo.

Proč byl tento host z hostiny vyhnán?
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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. Čistá roucha
a čisté šaty v písmech často symbolizují spravedlivost a čistotu těch, kteří se stali
čistými skrze Usmíření Ježíše Krista. (Viz 3. Nefi 27:19.)

Překlad Matouše 22:14 od Josepha Smitha doplňuje, že ne všichni, kteří se hostiny
zúčastní, budou oděni do svatebního roucha. (Viz Matouš 22:14, poznámka pod
čarou b v anglickém vydání Bible SPD.) Jinými slovy, ne každý, kdo přijímá
Spasitele a přijímá výzvu stát se součástí království, bude připraven a hoden
přebývat věčně s Ním a s Nebeským Otcem. Toto podobenství se může týkat
jednotlivců, kteří ještě nevstoupili do Církve (království Božího na zemi),
a jednotlivců, kteří do Církve vstoupili, ale nepřipravili se dostatečně na věčný život
s Bohem.

Zamyslete se nad tím, co v současnosti děláte pro to, abyste mohli přijmout výzvu
Nebeského Otce a obdržet všechna požehnání evangelia. Uplatňování toho, čemu
jste se v této lekci naučili, vám může pomoci připravit se na přijetí všech těchto
požehnání.

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

Prostudoval(a) jsem si Matouše 21:17–22:14 a dokončil(a) jsem tuto lekci (datum).

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

Odpovědi k tabulce „Podobenství o zlých vinařích“: Vinaři představují zkažené
izraelské vůdce, služebníci Boží proroky a hospodářův syn Ježíše Krista.
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římská mince s císařovou podobiznou

5. BLOK: 4. DEN

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 řekl
jim, aby byli poslušni zákonů země a dodržovali dvě veliká přikázání.

Matouš 22:15–22
Farizeové se snaží Spasitele vlákat do pasti tím, že Mu pokládají otázku ohledně
toho, zda je zákonné platit daně
Jaké důležité zákony vydala vláda v naší společnosti? Proč jsou podle vás důležité?
____________________

Při studiu Matouše 22:15–22 se zaměřte na to, čemu Ježíš Kristus učil ohledně
poslušnosti zákonů země.

Pamatujte na to, že Spasitel během posledního týdne svého života učil každý den
v chrámu v Jeruzalémě. Přečtěte si Matouše 22:15 a zjistěte, co se farizeové snažili
Spasiteli provést. Slova „polapili jej v řeči“ znamenají, že se farizeové snažili
Spasitele přelstít tak, aby řekl něco, co Ho zdiskredituje.

Přečtěte si Matouše 22:16–17 a zjistěte, jak se farizeové snažili Spasitele přelstít.
Mohlo by být užitečné vědět, že slovo císař ve verši 17 označovalo vládce Římské
říše, který v té době vládl Izraeli.

Otázka, kterou farizeové položili Ježíšovi, byla potenciální pastí, protože 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 je
nezákonné, pak by Ho farizeové mohli obvinit ze zrady a udat Ho
římským úřadům.

Přečtěte si Matouše 22:18–21 a zjistěte,
jak Spasitel farizeům odpověděl na
jejich otázku.

1. Do studijního deníku si
napište odpověď na

tuto otázku: Proč byla podle vás
Spasitelova odpověď dokonalou
reakcí na otázku farizeů?

Slova „dávejtež tedy, co jest císařova,
císaři“ obsažená ve verši 21 se týkají
toho, že jsme povinni být poslušni
občanských zákonů, jako jsou například
zákony daňové.

Z těchto veršů se dozvídáme tuto
pravdu: Pán od nás očekává, že budeme dobrými občany a budeme poslušni
zákonů země.
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Proč je důležité, abychom jako učedníci Ježíše Krista byli dobrými občany
a abychom byli poslušni zákonů země? (Viz Články víry 1:12.) Proč od nás Pán
očekává, že budeme jak dobrými občany, tak dobrými členy Církve a budeme
poslušni zákonů země?

Přečtěte si Matouše 22:22 a zjistěte, jak farizeové zareagovali na Spasitelovu
odpověď.

Matouš 22:23–34
Spasitel učí saducee o manželství a vzkříšení
Když Spasitel učil v chrámu, snažili se Ho kromě farizeů chytit za slovo také
saduceové. Přečtěte si Matouše 22:23–28 a zjistěte, jak se saduceové snažili
Spasitele přelstít. Povšimněte si, že saduceové věřili, že „není z mrtvých vstání“
(verš 23).

Jak byste shrnuli otázku, kterou saduceové Spasiteli položili?
____________________

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.

Přečtěte si Matouše 22:29–30 a zjistěte, jak Spasitel saduceům odpověděl.
Povšimněte si toho, co se podle Ježíšových slov nemůže stát při, respektive po
vzkříšení.

V kontextu plánu spasení vysvětlil starší Bruce R. McConkie z Kvora Dvanácti
apoštolů Matouše 22:29–30 takto:

„[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.‘

To znamená, že ti, ke kterým Ježíš promlouval; ti, kteří ani nevěří ve vzkříšení, natož ve všechny
ostatní spásné pravdy; ti, kteří jsou nespravedliví a bezbožní; ti, kteří žijí po způsobu světa; veliké
zástupy lidstva, které se rozhodly, že nebudou činit pokání, v nebi nemohou uzavřít sňatek ani
nemohou být do manželství vydáni. Všichni tito lidé nezískají plnost odměny v životě, který
přijde.“ (Doctrinal New Testament Commentary, 3 vols. [1965–1973], 1:606.)

Pán zjevil Proroku Josephu Smithovi důležité pravdy týkající se věčného
manželství. Přečtěte si Nauku a smlouvy 132:15–17 a zaměřte se na to, co Pán
v těchto verších zjevil o manželství.

Ke komu Pán promlouval, když řekl, že po vzkříšení se nebudou ženit, ani
nebudou vydávány do manželství? (Viz NaS 132:16.)

Neoženit se „skrze mne ani skrze slovo mé“ (NaS 132:15) znamená, že člověk není
v chrámu připečetěn ke svému manželskému partnerovi pravomocí kněžství.
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Z Matouše 22:30 a Nauky a smluv 132:15–17 se dozvídáme, že ti, kteří nejsou
připečetěni ke svému manželskému partnerovi kněžskou pravomocí ve
smrtelnosti nebo prostřednictvím zástupných obřadů, nebudou sezdáni ve
světě, který přijde.

Přečtěte si Matouše 22:31–33 a vyhledejte další pravdy o vzkříšení, kterým Spasitel
saducee učil. Zvažte možnost označit si, 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

2. Do studijního deníku napište tolik přikázání, na kolik si dokážete
vzpomenout během jedné minuty.

Někteří židovští rabíni se domnívali, že zákon Mojžíšův obsahuje 613 zákonů
neboli přikázání. Přečtěte si Matouše 22:34–36 a zjistěte,jakou otázku ohledně
těchto přikázání položil Spasiteli jeden z farizeů. Mohli byste si ji v písmech
označit.

Ještě než vyhledáte Spasitelovu odpověď, zakroužkujte v seznamu, který jste si
vytvořili ve svém deníku, jedno přikázání, jež je podle vás „veliké“ neboli
nejdůležitější.

Přečtěte si Matouše 22:37–40 a zjistěte, jak Spasitel farizeovi na jeho otázku
odpověděl. (Matouš 22:36–39 jsou verše z mistrovství v písmu. Mohli byste si je
nějak výrazně označit, abyste je mohli v budoucnu snadno najít.)

Pánův pokyn „milovati budeš bližního svého“ se týká toho, jak se chováme
k druhým.

Proč jsou podle vás tato dvě přikázání považována za ta největší?

Slova „na těch dvou přikázaních všecken zákon záleží i proroci“ (Matouš 22:40)
znamenají, že všechna přikázání, která Bůh zjevil v zákoně Mojžíšově
a prostřednictvím starozákonních proroků, byla určena k tomu, aby lidem pomohla
projevovat lásku vůči Bohu, vůči bližnímu nebo vůči oběma najednou.

Z těchto veršů se učíme této zásadě: Jestliže opravdu milujeme Boha
a milujeme-li svého bližního jako sebe sama, pak se budeme snažit
dodržovat všechna Boží přikázání.

Podívejte se na seznam přikázání, který jste si napsali do studijního deníku.
U každého přikázání, kterým projevujeme lásku k Bohu, udělejte hvězdičku
a u těch, kterými projevujeme lásku k bližnímu, si udělejte čtvereček. (Některá
přikázání je možné označit oběma symboly.)

Vzpomeňte si na nějaký okamžik, kdy jste se rozhodli, že budete poslušni určitého
přikázání, abyste tak projevili lásku k Bohu nebo k jinému člověku.

Zamyslete se nad tím, kterého přikázání byste mohli být poslušni s větší věrností,
abyste projevili lásku k Nebeskému Otci nebo k jinému člověku. Dejte si za cíl, že
budete tohoto přikázání poslušni s větší věrností.
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Mistrovství v písmu – Matouš 22:36–39
U každého verše z mistrovství v písmu byste měli být schopni určit kontext, nauku
nebo zásadu a způsob, jak můžete tuto pravdu uplatňovat v životě. (Viz zdroje
určené jako studijní pomůcky při studiu mistrovství v písmu dostupné na stránkách
LDS.org.)

V Matoušovi 22:36–39 je kontextem odpověď Ježíše Krista, kterou dal farizeovi,
jenž se Ho ptal, které přikázání je největší. Jednou z nauk nebo zásad, kterým tyto
verše učí, je to, že dvě největší přikázání jsou milovat Boha a milovat bližního
svého. Povšimněte si, že ve verši 37 se říká: „Milovati budeš Pána Boha svého
z celého srdce svého, a ze vší duše své, a ze vší mysli své.“ Tyto verše z mistrovství
v písmu uplatníte tak, že se zamyslíte nad těmito otázkami: Jak můžete projevovat
lásku k Bohu svým srdcem, duší a myslí? Jak můžete projevovat lásku
Božím dětem?

3. Zamyslete se nad tím, co znamená milovat Boha celým svým
srdcem. Poté se zamyslete nad tím, co znamená milovat Ho celou

svou duší. Pak přemýšlejte o tom, jak Ho můžete milovat celou svou myslí. Do
studijního deníku si napište, co vás v této souvislosti napadá.

Matouš 22:41–46
Ježíš se ptá farizeů, co si myslí o Kristu
Poté, co Spasitel úspěšně odpověděl na otázky, které Mu položili farizeové
a saduceové, položil On několik otázek farizeům. Přečtěte si Matouše 22:41–42
a zjistěte, na co se Spasitel farizeů zeptal.

Na co se podle těchto veršů Ježíš Kristus farizeů zeptal? Jak na to farizeové
odpověděli?

Většina Židů věděla, že Kristus neboli Mesiáš bude potomkem krále Davida.
Farizeové věřili, že Mesiáš bude korunovaný král Izraele, který Židům pomůže
přemoci Římany a získat svobodu, tak jak to dříve učinil král David. V Matoušovi
22:43–46 čteme, že Ježíš učil farizee, že podle jejich vlastních písem byl Kristus více
než jen syn Davidův – byl také Syn Boží. Když jim to vysvětloval, citoval Žalm
110:1. (Viz Matouš 22:44.)

Starší Bruce R. McConkie vysvětlil: „Může snad někdo pochybovat o tom, jak
Ježíš vykládá slova tohoto Žalmu? Říká, že to znamená: ‚Otec řekl Synovi, Elohim
řekl Jehovovi, posaď se po mé pravici až do doby, kdy ukončíš své působení ve
smrtelnosti; poté tě pozvednu k věčné slávě a oslavení, kde budeš na věky sedět
po mé pravici.‘ Není divu, že tento příběh uzavírá onu záležitost slovy: ‚A nižádný
nemohl jemu odpovědíti slova, aniž směl kdo více od toho dne jeho se tázati.‘

(Mat. 22:41–46.)“ (The Promised Messiah: The First Coming of Christ [1978], 102.)

4. Přemýšlejte o tom, jak byste odpověděli na tyto otázky: Co si
myslíte o Kristu? Čí je to Syn? Své myšlenky si zapište do

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

Prostudoval(a) jsem si Matouše 22:15–46 a dokončil(a) jsem tuto lekci (datum).

Další otázky, úvahy a postřehy, o které bych se rád(a) podělil(a) se svým učitelem:
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6. BLOK: 1. DEN

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.

Matouš 23:1–12
Spasitel odsuzuje pokrytectví zákoníků a farizeů
Zamyslete se nad tím, jak velká je vaše sada písem v porovnání s tou, kterou mají
členové vaší rodiny, členové sboru nebo přátelé. Čí sada písem je největší? Kdo má
v písmech nejvíce označených veršů a poznámek? Kdo má na pohled nejhezčí
sadu písem?

Jak byste reagovali, kdyby někdo prohlašoval, že ten, kdo má největší sadu písem,
nejvíce označených veršů a poznámek v písmech nebo na pohled nejhezčí sadu
písem, je nejspravedlivější? ____________________

Proč by to nebyl účinný způsob, jak zjistit, zda je člověk spravedlivý?
____________________

Pokud by se spravedlivost člověka určovala podle vnějšího vzhledu, mohlo by to
některé lidi vést k pokrytectví. „Slovo [pokrytec] 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.

Spasitel během posledního týdne svého působení ve smrtelnosti odsoudil při
závěrečném veřejném vystoupení v chrámu v Jeruzalémě pokrytectví zákoníků
a farizeů.

Při studiu Matouše 23 se zaměřte na pravdy, které vám pomohou poznat, jak máte
reagovat, když vidíte, že druzí jednají pokrytecky, a co můžete dělat pro to, abyste
překonávali pokrytectví ve vlastním životě.

Přečtěte si Matouše 23:1–7 a zjistěte, v jakém smyslu se podle Spasitelových slov
zákoníci a farizeové chovali pokrytecky. 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. Zákoníci byli právníci, kteří
studovali Mojžíšův zákon, a farizeové byli učitelé náboženství.
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Podle ústní tradice nosili Židé
modlitební řemínky, nazývané také
tfilin, což jsou malé kožené krabičky
přivázané na čele a na levé paži, aby
dali najevo, že jejich mysl a srdce jsou
neustále zasvěceny Božímu zákonu.
Uvnitř krabiček byly malé pergamenové
svitky, které obsahovaly části textu ze
Starého zákona. Nošení modlitebních
řemínků pomáhalo Židům pamatovat
na to, že se mají řídit Božími
přikázáními. (Viz Exodus 13:5–10;
14–16; Deuteronomium 6:4–9;
11:13–21.) Pán neodsuzoval ty, kteří
nosili modlitební řemínky, ale
odsuzoval ty, kteří je používali
pokrytecky nebo je rozšiřovali, aby si
ostatní všimli, že je nosí.

Snažte se porozumět kontextu veršů v písmech
Získávání znalostí o kultuře a zvycích z dob Nového zákona nám může pomoci písmům lépe
porozumět. Kontext veršů v písmech zahrnuje okolnosti týkající se nějaké události zaznamenané
v dané pasáži v písmech. Tím, že tomuto kontextu porozumíte, budete připraveni rozpoznávat
poselství inspirovaných pisatelů písem. Také vám to pomůže se co nejlépe dostat do světa
konkrétního autora a vidět dané události tak, jak je viděl on sám.

V Matoušovi 23:5 byste si mohli označit větu, která vysvětluje, proč zákoníci
a farizeové rozšiřovali své modlitební řemínky a „podolky plášťů svých“.

Jakou radu ohledně pokrytectví dal podle Matouše 23:3 Spasitel svým apoštolům?

Na základě této rady se učíme této pravdě: Můžeme se rozhodnout být poslušni
Božích zákonů, i když vidíme, že druzí jednají pokrytecky.

1. Do studijního deníku si napište odpověď na tuto otázku: Proč je
důležité, abychom se rozhodli být poslušni Božích zákonů, i když

vidíme, že druzí jednají pokrytecky?

Přečtěte si Matouše 23:8–10 a zaměřte se na to, co podle Pánových slov lidé
nemají dělat.

Spasitel použil slova „vy pak všickni bratří jste“ (verš 8), aby učil druhé, že se
nemají považovat za někoho lepšího než ostatní, protože všichni jsou Boží děti
a v Jeho očích jsou rovnocenní.

Zákoníci a farizeové se domnívali, že díky funkci a společenskému postavení se
stanou důležitějšími. Přečtěte si Matouše 23:11–12 a zjistěte, koho bude Spasitel
podle svých slov považovat za velikého v království Božím. To, co najdete ve
verši 11, byste si mohli označit.
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Jak je zaznamenáno v těchto verších, Spasitel učil další zásadě: Snažíme-li se
povyšovat nad druhé, budeme poníženi. Být ponížen znamená být pokořen nebo
zahanben nebo být méně respektován.

Ježíš také učil lid, že pokud budeme pokorní a budeme sloužit druhým, Pán
nás povýší. Slova „bude povýšen“ (Matouš 23:12) znamenají, že Pán nás
pozvedne, pomůže nám stát se více takovými, jako je On, a oslaví nás
v celestiálním království.

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

a. Proč je k tomu, aby nás Pán povýšil a pomohl nám stát se takovými, jako je
On, zapotřebí, abychom sloužili druhým?

b. Jak nám to, že jsme pokorní, může pomoci překonávat pokrytectví?

Zamyslete se nad tím, jaké dobré skutky jste učinili nebo činíte ve škole, doma
a v církvi. Přemýšlejte o tom, kam byste na základě svých motivů ke konání
dobrých skutků a snahy být pokornými umístili sami sebe na této stupnici:

Dejte si za cíl každý den prokázat druhým nějakou službu a pamatovat na to, že
všichni jsme děti Nebeského Otce.

Matouš 23:13–36
Ježíš Kristus odsuzuje jednání zákoníků a farizeů
Představte si, že jsou před vámi tři
kelímky, ze kterých se můžete napít.
První kelímek je špinavý na povrchu,
druhý je špinavý uvnitř a třetí je čistý.
Proč byste se raději napili z kelímku,
který je naprosto čistý, než z kelímku,
který je čistý pouze zčásti? Při studiu
Matouše 23:13–36 přemýšlejte o tom,
jak můžete tyto tři kelímky přirovnat
k tomu, co Ježíš řekl.

V Matoušovi 23:13–36 se dozvídáme, že
Spasitel odsuzoval zákoníky a farizee za to, že se chovali pokrytecky. Zběžně si tyto
verše pročtěte a zjistěte, kolikrát Spasitel, když oslovoval zákoníky a farizee, použil
slovo běda. Zvažte možnost si v těchto verších každý výskyt slova běda označit.
Slovo běda znamená žal, úzkost, zármutek.

3. Přečtěte si následující odkazy na verše z písem a poté si do
studijního deníku napište odpovědi na tyto dvě otázky:
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• Matouš 23:23–24

• Matouš 23:25–26

• Matouš 23:27–28

• Matouš 23:29–36

a. V jakém smyslu se zákoníci a farizeové chovali pokrytecky?

b. Jakých příkladů takovéhoto pokrytectví jsme svědky i v dnešní době?

Přečtěte si Matouše 23:26 a zaměřte se na to, co měli farizeové podle Spasitelových
slov dělat, aby se zbavili pokrytectví. Zvažte možnost si to, co najdete, označit.

Z tohoto verše se dozvídáme, že usilujeme-li o to, abychom se stali uvnitř
duchovně čistými, projeví se to navenek tím, jaká činíme rozhodnutí.

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

a. Co musíme dělat, abychom byli uvnitř duchovně čistými?

b. Jak nám může snaha být uvnitř duchovně čistými pomoci překonávat
pokrytectví?

Když přemýšlíte o třech kelímcích ze začátku této části hodiny, zamyslete se nad
tím, který z nich nejlépe představuje váš současný duchovní stav. Dejte si nějaký cíl,
který vám pomůže stát se zcela duchovně čistými.

Překlad Josepha Smitha doplňuje naše porozumění Matoušovi 23:23–35 tím, že
přidává toto vysvětlení:

• Zákoníci a farizeové se tvářili, jako kdyby se nedopustili nejmenšího hříchu, ale
ve skutečnosti byli vinni tím, že přestupovali celý zákon. (Viz poznámka pod
čarou a u Matouše 23:24 v anglickém vydání Bible SPD.)

• Zákoníci a farizeové svědčili proti otcům svým, zatímco se sami podíleli na
stejné zlovolnosti. (Viz poznámka pod čarou a u Matouše 23:36 v anglickém
vydání Bible SPD.)

• Zatímco jejich otcové hřešili v nevědomosti, zákoníci a farizeové hřešili vědomě
a budou se muset zodpovídat za své přestupky. (Viz poznámka pod čarou a
u Matouše 23:36 v anglickém vydání Bible SPD.)

V Matoušovi 23:29–33 se dozvídáme, že Ježíš odsoudil židovské duchovní vedoucí
za to, že přijímali dřívější proroky, ale zavrhovali proroky žijící. Podobně jako
v Ježíšově době si musíme i my dát pozor na to, abychom neuctívali dřívější
proroky, a přitom zavrhovali proroky žijící v naší době.

Matouš 23:37–39
Spasitel běduje nad tím, že lidé v Jeruzalémě k Němu nechtějí přicházet
Jak slepice ochraňuje svá kuřátka?
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Když hrozí nebezpečí, slepice
shromažďují svá kuřátka pod křídla,
aby je ochránily. Slepice má svá kuřátka
ráda a obětovala by kvůli jejich ochraně
vlastní život.

Přečtěte si Matouše 23:37–39 a zjistěte,
v jakém smyslu Spasitel podle svých
slov jedná podobně jako slepice.

Jak lidé v Jeruzalémě reagovali na
Ježíšovy snahy shromáždit je?

Zvažte možnost označit si slova „zanechávať se vám dům váš pustý“ (verš 38).
V tomto kontextu slovo pustý znamená prázdný nebo opuštěný. Protože lidé
nechtěli, aby je Spasitel shromáždil, byli ponecháni bez ochrany. Tato slova se
kromě jiného mohla vztahovat na duchovní stav lidí v Ježíšově době i na budoucí
zničení Jeruzaléma. Mohla se také vztahovat na chrám a na ztrátu chrámových
požehnání.

Co můžeme na základě Ježíšova učení o slepici a kuřátkách získat, jsme-li ochotni
se nechat Spasitelem shromáždit? Na tuto otázku odpovězte tím, že dokončíte tuto
větu: Jsme-li ochotni nechat se shromáždit Spasitelem, ____________________.

V následujících slovech presidenta Henryho B. Eyringa z Prvního předsednictva si
označte výzvu, která poukazuje na jeden ze způsobů, jak můžeme dát Spasiteli
najevo, že jsme ochotni umožnit Mu, aby nás shromáždil:

„Vícekrát řekl, že nás bude shromažďovat k sobě, jako kvočna shromažďuje pod
křídla svá kuřátka. Říká, že se musíme rozhodnout přijít k Němu v mírnosti
a s dostatečnou vírou v Něho, abychom činili pokání ‚celým srdcem‘. [3. Nefi
10:6.]

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.)

Rozhodněte se, co budete dělat pro to, abyste se shromáždili ke Spasiteli, aby se
vám i nadále dostávalo Jeho péče a ochrany.

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

Prostudoval(a) jsem si Matouše 23 a dokončil(a) jsem tuto lekci (datum).

Další otázky, úvahy a postřehy, o které bych se rád(a) podělil(a) se svým učitelem:
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6. BLOK: 2. DEN

Joseph Smith–Matouš;
Matouš 24
Úvod
Ježíš Kristus prorokoval o zničení Jeruzaléma a chrámu. Také zjevil znamení svého
Druhého příchodu a nabádal věrné, aby onen den vyhlíželi a připravovali se na něj.

Joseph Smith–Matouš 1:1–20
Ježíš prorokuje o zničení Jeruzaléma a chrámu

1. Do studijního deníku si
napište jednu nebo více

otázek, které máte ohledně
Druhého příchodu Ježíše Krista. Na
tyto otázky, které jste si napsali,
hledejte odpovědi při dnešním
studiu knihy Joseph Smith–Matouš.

Joseph Smith–Matouš je Překlad
Josepha Smitha Matouše 23:39–24:56.
Naleznete jej v knize Drahocenná perla
za knihou Abrahamovou.

Přečtěte si Joseph Smith–Matouš 1:4
a zjistěte, jaké dvě otázky položili
učedníci Ježíšovi. Tyto otázky byste si
mohli v písmech označit.

Na první otázku týkající se toho, kdy
budou Jeruzalém a chrám zničeny,
Spasitel odpověděl ve verších Joseph
Smith–Matouš 1:5–20. Na druhou
otázku ohledně znamení Jeho Druhého příchodu a zničení zlovolných odpověděl
ve verších 21–37.

Přečtěte si Joseph Smith–Matouš 1:5–12 a vyhledejte znamení vztahující se ke
zničení Jeruzaléma.

Ačkoli Ježíš řekl, že během této doby budou Jeho učedníci trpět, pronesl důležitý
slib, že zůstaneme-li stálí a nebudeme-li přemoženi, budeme spaseni. Tuto
pravdu byste si mohli ve verši 11 označit.

Zůstat stálí znamená, že nebudeme přemoženi pokušením a zlem. V písmech
nacházíme slovo stálý někdy společně se slovem neochvějný (například v Mosiášovi
5:15).
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Členové generálního předsednictva Mladých mužů a členky generálního předsednictva Mladých
žen vysvětlili význam slov „stálý a neochvějný“ takto: „Co to znamená být stálý a neochvějný?
Být stálý znamená být pevně ukotven a nepodléhat změnám; být pevný v přesvědčení
a odhodlání; a být oddaný a věrný. Stejně tak být neochvějný znamená být neústupný a mít
schopnost nepohnout se nebo se neodchylovat. Být stálý a neochvějný v evangeliu Ježíše Krista je
závazkem, že Ho budeme následovat, a tudíž vždy oplývat dobrými skutky.“ („Steadfast and
Immovable“, New Era, Jan. 2008, 8.)

Starší David A. Bednar z Kvora Dvanácti apoštolů se podělil o následující postřeh.
Označte si vlastnosti, jaké má podle jeho slov ten, kdo je stálý a neochvějný. (Slova,
která použil, byste si mohli napsat na okraj písem vedle slova stálým ve verši Joseph
Smith–Matouš 1:11.)

„Slovo ‚stálý‘ se používá tehdy, když je člověk pevný ve svém přesvědčení, vážný
a ukotvený, neotřesitelný a odhodlaný. (Oxford English Dictionary Online, 2nd ed.
[1989], „Steadfast“.) … Člověk, který je stálý a neochvějný, je pevný,
neotřesitelný, odhodlaný, pevně ukotvený a má schopnost neodchylovat se od
svého hlavního záměru neboli poslání.“ („Steadfast and Immovable: Always
Abounding in Good Works“, New Era, Jan. 2008, 2.)

Slovo spasen v Joseph Smith–Matouš 1:11 neznamená, že budeme v životě ušetřeni
všech těžkostí.

Přečtěte si tato slova Proroka Josepha Smitha a označte si, co znamená být
spasen: „Je mylné se domnívat, že Svatí uniknou všem soudům, zatímco zlovolní
budou trpět; neboť veškeré tělo je podrobeno utrpení a ‚spravedliví stěží uniknou‘
[viz NaS 63:34]; … mnozí spravedliví padnou za oběť nemoci, moru atd. pro
slabost těla, a přesto budou spaseni v království Božím.“ (Učení presidentů
Církve: Joseph Smith [2008], 252.)

V Joseph Smith–Matouš 1:13–20 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 obléhali
Jeruzalém a zabili přes milion Židů a téměř 100 000 Židů bylo odvedeno do zajetí.
Chrám byl zničen a nezůstal v něm ležet kámen na kameni – přesně tak, jak
Spasitel prorokoval. (Viz Joseph Smith–Matouš 1:3.) 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? ____________________

Zamyslete se nad tím, jak jsou poslušnost a následování žijícího proroka v naší
době stejně důležité jako v době, kdy Židé poslechli Ježíšovo varování.
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Joseph Smith–Matouš 1:21–37
Ježíš prorokuje o znameních svého Druhého příchodu
Přečtěte si Joseph Smith–Matouš 1:21–23 a zaměřte se na to, proč Pán zjevil
znamení svého Druhého příchodu.

Všimněte si, že Spasitel varoval, že povstanou „falešní Kristové“ a „falešní proroci“.
(Joseph Smith–Matouš 1:22.) Tyto výrazy se vztahují na kohokoli, ať již je členem
Církve, či nikoli, kdo prohlašuje, že mluví v zastoupení Pána, aniž by měl
pravomoc, nebo kdo prosazuje učení, které je v rozporu se slovy žijících proroků.
Slova „vyvolení podle smlouvy“ ve verši 22 se vztahují na členy Církve Ježíše Krista.

O těchto falešných Kristech a falešných prorocích čteme, že „možno-li, oklamou
dokonce vyvolené“. (Joseph Smith–Matouš 1:22.)

Starší Bruce R. McConkie z Kvora Dvanácti apoštolů varoval před falešnými Kristy
a falešnými proroky: „Tito falešní Kristové budou falešnými náboženskými řády
světa a falešní proroci budou učitelé a vykladači těchto řádů. Jejich nauky budou
tak hluboké a učené, jejich skutky tak veliké a podivuhodné …, že i vyvolení
budou téměř oklamáni.“ (Doctrinal New Testament Commentary, 3 vols.
[1965–1973], 1:647.)

Co můžeme dělat, abychom se nenechali oklamat – dokonce i některými z těch,
kteří jsou členy Církve?

President Joseph F. Smith členy Církve upozornil na toto:

„Nemůžeme jako autoritativní přijímat nic, kromě toho, co přichází skrze určenou
cestu, tedy skrze ustanovenou organizaci kněžství, která je cestou, kterou Bůh
určil, aby skrze ni oznamoval svůj úmysl a svou vůli světu.

… A v okamžiku, kdy jednotlivci vzhlížejí k nějakému jinému zdroji, v tom
okamžiku otevírají sami sebe svůdným vlivům Satana a činí se náchylnými
k tomu, aby se stali služebníky ďábla; ztrácejí ze zřetele pravý řád, skrze nějž se

těšíme požehnáním kněžství; přestupují hranice království Božího a jsou na nebezpečné půdě.
Kdykoli vidíte povstávat někoho, kdo tvrdí, že obdržel přímé zjevení od Pána pro Církev nezávisle
na řádu a postupech kněžství, můžete ho považovat za podvodníka.“ (Gospel Doctrine, 5th ed.
[1939], 42.)

Přečtěte si Joseph Smith–Matouš 1:24–26 a zjistěte, jak se Spasitel podle svých slov
při svém Druhém příchodu ukáže.

Přečtěte si Joseph Smith–Matouš 1:27–31 a zjistěte, jaká znamení budou Druhému
příchodu předcházet.

Tato znamení si vypište: ____________________

Všimněte si, že ne všechna znamení jsou negativní. Podle veršů 27 a 31 budou před
Druhým příchodem Ježíše Krista shromažďováni Pánovi vyvolení
a evangelium bude kázáno po celém světě.
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2. Do studijního deníku si napište, jak se toto proroctví naplňuje
v dnešní době. Uveďte myšlenky týkající se toho, jak byste i vy

mohli být součástí naplňování tohoto proroctví.

Spasitel varoval, že v posledních dnech budou „falešní Kristové a falešní proroci“
usilovat o to, aby oklamali „dokonce vyvolené“. (Joseph Smith–Matouš 1:22.)
Přečtete si Joseph Smith–Matouš 1:37 a zjistěte, jak se můžeme vyvarovat toho,
abychom byli oklamáni.

Mohli byste si do písem vedle Joseph Smith–Matouš 1:37 napsat tuto zásadu:
Budeme-li uchovávat Pánovo slovo jako poklad, nebudeme oklamáni.

Přečtěte si následující příběh od staršího M. Russella Ballarda z Kvora Dvanácti
apoštolů. Označte si ty části vyprávění, které ilustrují zásadu obsaženou v Joseph
Smith–Matouš 1:37.

„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.)

Zažili jste vy nebo někdo, koho znáte, něco podobného jako tento bývalý misionář?
Co byste poradili člověku, který se ocitl v takovéto situaci? Proč?
____________________

Starší Ballard pokračoval:

„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.‘
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‚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.)

3. Do studijního deníku si zaznamenejte, jak byste mohli lépe
uchovávat jako poklad slovo Páně. (Viz Joseph Smith–Matouš 1:37.)

Uchováváme-li slovo Páně jako poklad, pomáhá nám to vyhýbat se oklamání.
V novodobém zjevení jsme varováni: „Stůjte na svatých místech a nepohněte se,
dokud den Páně nepřijde.“ (NaS 87:8.) Kromě toho, že studium písem nám
pomáhá uchovávat slovo Páně jako poklad, můžeme obdržet Boží slovo i tím, že
budeme stát na svatých místech, jako jsou chrámy a kaple, neboli že je budeme
navštěvovat a že budeme pracovat na tom, aby se náš domov stal svatým místem.
Zamyslete se nad tím, jak vám to, že se nacházíte na těchto místech, může pomoci
učit se pravé nauce a vyvarovat se oklamání.

Joseph Smith–Matouš 1:38–55
Ježíš uděluje svým učedníkům pokyny, jak se mají připravovat na Jeho Druhý příchod
Ježíš zakončil toto kázání tím, že udělil svým učedníkům pokyny, jak mají
uchovávat Jeho slovo jako poklad a jak se mají připravovat na Jeho Druhý příchod.

Do každého políčka následující tabulky nakreslete jednoduchý obrázek, který bude
představovat příklad, jejž Spasitel použil, když učil o přípravě na Druhý příchod.
Poté napište pod každý obrázek nějakou pravdivou zásadu týkající se přípravy na
Druhý příchod, kterou jste rozpoznali.

Joseph Smith–Matouš 1:38–39 Joseph Smith–Matouš 1:40–43

Joseph Smith–Matouš 1:46–47 Joseph Smith–Matouš 1:48–54

Z těchto příkladů se dozvídáme, že pouze Nebeský Otec ví, kdy nastane
Spasitelův Druhý příchod, a jestliže budeme vyhlížet znamení a budeme
poslušni Pánových přikázání, budeme na Spasitelův Druhý příchod
připraveni.

Zopakujte si pravdy nalezené v knize Joseph Smith–Matouš a zamyslete se nad tím,
jak vám tyto pravdy pomáhají zodpovědět otázky, které jste si napsali na
začátku lekce.

Jedním z nejlepších způsobů, jak se připravovat na Druhý příchod Ježíše Krista, je
následovat učení Jeho novodobých proroků a apoštolů. Zamyslete se nad těmito
slovy staršího Dallina H. Oakse z Kvora Dvanácti apoštolů:
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„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.)

4. Do studijního deníku si napište odpověď na tuto otázku: Kdybyste
se měli zítra setkat se Spasitelem, co byste dnes změnili?

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

Prostudoval(a) jsem si Joseph Smith–Matouš; Matouš 24 a dokončil(a) jsem tuto lekci
(datum).

Další otázky, úvahy a postřehy, o které bych se rád(a) podělil(a) se svým učitelem:
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6. BLOK: 3. DEN

Matouš 25
Úvod
Když Ježíš Kristus učil učedníky v soukromí na hoře Olivetské o svém Druhém
příchodu, pronesl podobenství o deseti pannách a o hřivnách. Také vysvětlil, že při
svém návratu oddělí spravedlivé od zlovolných.

Matouš 25:1–13
Ježíš Kristus učí podobenství o deseti pannách
Představte si, jak byste se asi cítili, kdybyste byli mladým mužem v následujícím
příběhu od staršího Jeffreyho R. Hollanda z Kvora Dvanácti apoštolů, který slyšel
tohoto mladého navrátivšího se misionáře vyprávět na svědeckém shromáždění
o jednom svém osobním zážitku.

„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? ____________________

Matouš 25 je pokračováním Spasitelova učení na hoře Olivetské a obsahuje tři
podobenství o přípravě, jež nás učí, jak být připraveni setkat se s Pánem, až
znovu přijde.

Na hoře Olivetské učil Ježíš Kristus své učedníky o svém Druhém příchodu. (Viz
Matouš 24.) Prostřednictvím podobenství o deseti pannách učil, že se máme na
Jeho Druhý příchod připravovat.
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Přečtěte si Matouše 25:1–4 a vyhledejte
hlavní prvky tohoto podobenství. To, co
najdete, byste si mohli označit.

Podle židovských svatebních zvyklostí
„šel ženich v noci za doprovodu
blízkých přátel do domu nevěsty. Po
ukončení svatebních obřadů v domě
nevěsty 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 na kráse. (New Testament Student Manual [Church
Educational System manual, 2014], 78.)

Přečtěte si zbývající část podobenství v Matoušovi 25:5–13 a zjistěte, co udělaly
moudré panny a co udělaly panny pošetilé.

Místo toho, abyste si přečetli Matouše 25:5–13, byste se mohli podívat na
část videa „They That Are Wise“ [„Ti, kteří jsou moudří“] (časový kód

0:00–5:46), které líčí podobenství o deseti pannách. Toto video je k dispozici na
stránkách LDS.org. Při jeho sledování si všímejte toho, co dělaly moudré panny
a co dělaly panny pošetilé.

Zamyslete se nad těmito prvky podobenství a napište, co podle vás každý z nich
představuje:

Ženich ____________________

Moudré panny ____________________

Pošetilé panny ____________________

Lampy ____________________

Olej ____________________

Slova „když prodlíval ženich“ (Matouš 25:5) a „o půlnoci pak stal se křik“ (Matouš
25:6) se vztahují na Druhý příchod Ježíše Krista. Zamyslete se nad tím, co se
z těchto slov můžeme o Druhém příchodu dozvědět. Na okraj stránky vedle veršů
5–6 byste si mohli napsat Ježíš Kristus.

Starší Dallin H. Oaks z Kvora Dvanácti apoštolů učil o tom, koho představuje
oněch deset panen: „Deset panen zjevně představuje členy Kristovy Církve, neboť
všechny byly pozvány na svatební hostinu a všechny věděly, co se vyžaduje, aby
mohly vstoupit, až ženich přijde. Když ale přišel, byla připravena pouze polovina.“
(„Příprava na Druhý příchod“, Liahona, květen 2004, 8.)

Na okraj stránky vedle Matouše 25:1–2 byste si mohli napsat členové Církve.

Znovu si projděte Matouše 25:8–9 a zamyslete se nad tím, proč se moudré panny
nerozdělily o svůj olej s pannami pošetilými. President Spencer W. Kimball učil
o tom, co může olej představovat a proč se o něj nelze rozdělit:
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„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.)

1. Přemítejte o tom, co olej v tomto podobenství představuje. Do
studijního deníku si napište seznam skutků oddanosti

a poslušnosti, kterým byste mohli dokončit tuto větu: Podle presidenta Spencera
W. Kimballa může olej v tomto podobenství představovat například toto: …

Jedna z pravdivých zásad, které se můžeme dozvědět z tohoto podobenství a ze
slov presidenta Kimballa, zní: Duchovní přípravu si nemůžeme půjčit od
druhých. Duchovní připravenost zahrnuje svědectví, obrácení, víru a další dary,
které přicházejí ke každému osobně skrze Ducha Svatého.

Starší David A. Bednar z Kvora Dvanácti apoštolů vysvětlil:

„Nyní bych chtěl použít jeden z mnoha možných výkladů podobenství o deseti
pannách, abych osvětlil vztah mezi svědectvím a obrácením. Deset panen, z nichž
pět bylo moudrých a pět pošetilých, si vzalo lampy a šlo naproti ženichovi.
Považujte prosím lampy, které tyto panny měly, za lampy svědectví. Pošetilé
panny si vzaly lampy svědectví, ale nevzaly si olej. Pokládejte popisovaný olej za
olej obrácení. …

Bylo těch pět moudrých panen sobeckých a neochotných se podělit, nebo daly správně najevo, že
olej obrácení si nelze vypůjčit? Lze duchovní sílu, která je výsledkem důsledné poslušnosti
přikázání, věnovat někomu jinému? Lze poznání získané pilným studiem písem a přemítáním
o nich předat tomu, kdo to potřebuje? Lze pokoj, který evangelium přináší věrnému Svatému
posledních dnů, přenést na toho, kdo se potýká s protivenstvím nebo s velkými těžkostmi? Jasná
odpověď na každou z těchto otázek zní nikoli.

Jak tyto moudré panny správně zdůraznily, každý z nás si olej musí koupit sám. Tyto inspirované
ženy nepopisovaly obchodní transakci, ale zdůrazňovaly naši osobní zodpovědnost za to, aby
naše lampa svědectví neustále hořela a abychom získali dostatečnou zásobu oleje obrácení.
Tento drahocenný olej se získává kapku po kapce – ‚řádku za řádkou [a] předpis za předpisem‘
(2. Nefi 28:30), trpělivě a soustavně. Žádná zkratka neexistuje; žádná uspěchaná příprava na
poslední chvíli není možná.

‚Pročež buďte věrni, vždy se modlíce, majíce lampy své připraveny a hořící, a olej při sobě, abyste
mohli býti připraveni při příchodu Ženicha.‘ (NaS 33:17.)“ („Obráceni k Pánu“, Liahona, listopad
2012, 109.)

Toto je další pravdivá zásada, kterou se můžeme dozvědět z tohoto podobenství:
Na Druhý příchod se připravujeme tím, že prohlubujeme své svědectví
a obrácení skrze každodenní spravedlivost.
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2. Do studijního deníku si
nakreslete velký

obrázek olejové lampy. Do obrázku
napište, jak můžete přidávat „olej“
do své „lampy“, přičemž mějte na
mysli, že olej v tomto podobenství
představuje přípravu na Druhý
příchod Ježíše Krista. Je-li to možné, podělte se o své myšlenky se členy rodiny
nebo s přáteli a zeptejte se jich, co by k vašemu seznamu přidali.

Abyste porozuměli tomu, jak jinak si můžete olej shromažďovat kapku po
kapce spravedlivým životem, mohli byste se podívat na zbývající část videa

„They That Are Wise“ [„Ti, kteří jsou moudří“] (časový kód 5:46–8:44). Při
sledování videa si do studijního deníku doplňujte seznam návrhů.

Pán v novodobém zjevení potvrdil, že „v onen den [Druhého příchodu], kdy přijdu
v slávě své, bude naplněno podobenství, které jsem promluvil ohledně deseti
panen“. (NaS 45:56.)

Přečtěte si Matouše 25:10–12 a zjistěte, co ženich řekl pošetilým pannám. Mohlo by
být užitečné vědět, že Překlad Josepha Smitha 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? (Viz Jan 17:3.)

Z těchto veršů se dozvídáme, že abychom byli připraveni na Pánův příchod
a byli hodni přebývat v Jeho přítomnosti, musíme Ho poznat.

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

a. Jak se vám daří poznávat lépe Spasitele?

b. Jak může to, že znáte Spasitele, ovlivnit vaši duchovní připravenost na Jeho
Druhý příchod?

Starší Holland pokračoval ve vyprávění příběhu, který je uveden na začátku lekce
(o mladém nositeli kněžství, jenž ve chvíli, kdy to bylo potřeba, nebyl připraven),
a vysvětlil, že tento mladý muž běžel k jednomu staršímu muži z jejich sboru,
bydlícímu v téže ulici. Tento starší muž dal mladíkovu mladšímu bratrovi
požehnání, díky němuž se jeho stav stabilizoval, dokud nepřijeli záchranáři. Starší
Holland pokračoval:

„Onen navrátivší se misionář, o kterém hovořím, poté řekl: ‚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.
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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.)

Zamyslete se nad tím, co musíte dělat, abyste byli duchovně připraveni na Pánův
příchod. Mohli byste si zakroužkovat jeden nebo dva body ze seznamu, který jste si
napsali do obrázku olejové lampy, a dát si za cíl jednat tak, aby se vaše duchovní
připravenost prohloubila.

Matouš 25:14–46
Ježíš Kristus učí své učedníky podobenství o hřivnách a o ovcích a kozlech
Kdyby za vámi do pokoje přišli rodiče a dali vám velkou částku peněz, co byste
s nimi udělali?

Když Spasitel učil své učedníky o Druhém příchodu, vyprávěl jim podobenství
o hřivnách. V tomto podobenství dal jeden člověk, který se chystal vydat na cestu,
svým třem služebníkům určitý obnos peněz: pět hřiven prvnímu služebníkovi, dvě
hřivny druhému a jednu hřivnu třetímu služebníkovi. (Hřivna je určitý
obnos peněz.)

Přečtěte si Matouše 25:16–18 a zjistěte,
co služebníci se svými penězi udělali.

V Matoušovi 25:19–23 se dozvídáme, že
když se pán vrátil, požádal služebníky,
aby mu podali zprávu o tom, co
s penězi udělali. Služebník, který měl
pět hřiven, a služebník, který měl dvě
hřivny, je použili tak, že pánovy peníze
zdvojnásobili. Ale služebník, jenž měl
jednu hřivnu, ji ukryl, a kvůli tomu mu
nepřibylo nic, co by svému pánovi mohl dát.

Přečtěte si Matouše 25:24–25 a zjistěte, proč tento služebník svoji hřivnu ukryl.

Hřivny v tomto podobenství lze přirovnat k darům a schopnostem, které nám Pán
dal. Strach nám může zabránit v tom, abychom tyto dary a schopnosti, které
nám Pán dal, používali.

Co se podle vás stane, pokud kvůli strachu své dary a schopnosti nerozvíjíme?

Přečtěte si Matouše 25:26–30 a zjistěte, co se s neužitečným služebníkem stalo.

Jedna z pravd, které se dozvídáme z tohoto podobenství, zní: Nebudeme-li
rozvíjet a používat své duchovní dary pro dobro, pak je ztratíme.

Zamyslete se nad tím, jak můžete své dary a schopnosti používat k šíření Pánova
díla. Jedním z talentů, které můžete používat, je vaše svědectví. (Viz NaS 60:2–3.)
Zvažte možnost naplánovat si, že budete věrně používat a rozvíjet své dary
a schopnosti.
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V Matoušovi 25:31–46 se dozvídáme, že
Ježíš při svém Druhém příchodu oddělí
spravedlivé od zlovolných stejným
způsobem, jakým pastýř odděluje ovce
od kozlů. Čím se podle Pána liší ti, kteří
Ho milují (ovce), od těch, kteří Ho
nemilují (kozlové)?

Přečtěte si Matouše 25:40 a zjistěte,
čemu Spasitel učil ohledně toho, jak Mu
projevujeme lásku.

Z tohoto verše se dozvídáme, že když máme rádi druhé a sloužíme jim,
projevujeme tím lásku k Pánu.

Abyste lépe porozuměli tomu, jak projevujeme lásku k Pánu tím, že máme
rádi druhé a sloužíme jim, podívejte se na video „The Coat“ [„Kabát“], které

líčí příhodu z dětství presidenta Hebera J. Granta. Při jeho sledování se zaměřte na
to, komu chlapec a jeho matka sloužili.

Přemítejte o tom, jak jste se v uplynulých 24 hodinách chovali k druhým lidem.
Zamyslete se nad tím, zda byste se rozhodli zachovat se jinak, kdybyste se
v podobné situaci ocitli v budoucnu. Během následujících 24 hodin vyhledávejte
příležitosti k tomu, abyste následovali nabádání Ducha Svatého a sloužili druhým.

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

Prostudoval(a) jsem si Matouše 25 a dokončil(a) jsem tuto lekci (datum).

Další otázky, úvahy a postřehy, o které bych se rád(a) podělil(a) se svým učitelem:
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6. BLOK: 4. DEN

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.

Matouš 26:1–16
Jidáš se spikne s židovskými vůdci, kteří chtějí Ježíše zabít
Viděli jste někdy nějaký film nebo četli příběh, ve kterém byl někdo zrazen? Proč
byla tato osoba zrazena? Jak byste se cítili, kdyby vás zradil blízký přítel? Až budete
číst o posledních hodinách života Ježíše Krista, pamatujte na to, že Ho zradil
blízký přítel.

Týden svátku přesnic byl pro dávné
Izraelity jedním z nejdůležitějších týdnů
roku. „Svátek přesnic byl zaveden
[v době Mojžíšově], aby pomáhal dětem
Izraele pamatovati na dobu, kdy ničící
anděl prošel kolem jejich domovů
a osvobodil je od Egypťanů. [Viz
Exodus 12:21–28; 13:14–15.]“ Izraelité
v rámci svátku přesnic obětovali
beránka a jeho krví pokropili veřeje
dveří. „Beránci bez vady, jejichž krev
byla použita jako znamení pro záchranu
Izraele v dávné době, jsou symbolem
Ježíše Krista, Beránka Božího, jehož
oběť vykoupila veškeré lidstvo.“
(Průvodce k písmům, „Přesnice“,
scriptures.lds.org.)

Přečtěte si Matouše 26:1–2 a zjistěte, co
se podle slov Ježíše Krista po oslavě
přesnic stane.

Pak si přečtěte Matouše 26:3–5 a zjistěte, kdo v oné době osnoval plán na
zabití Ježíše.

Proč se zákoníci a přední kněží rozhodli čekat a zabít Ježíše až po oslavě přesnic?

V Matoušovi 26:6–13 čteme, 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 utržené peníze
nechat pro sebe. (Viz Jan 12:4–6.)

Přečtěte si Matouše 26:14–16 a zjistěte, co Jidáš udělal poté, co ho Spasitel pokáral
za to, že si stěžoval.
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Všimněte si, kolik Jidáš dostal zaplaceno za to, že zradil Ježíše. „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 Spasitel
bude zrazen. (Viz Zachariáš 11:12.)

Matouš 26:17–25
Ježíš a Jeho učedníci se účastní hostiny u příležitosti přesnic
Vzpomeňte si, kdy jste se naposledy
dívali do zrcadla. Čím vším nám může
být zrcadlo užitečné?

Přečtěte si tato slova presidenta Dietera
F. Uchtdorfa z Prvního předsednictva
a zjistěte a označte si, proč je důležité,
abychom viděli sami sebe v jasném
světle, tak jak nás vidí Bůh:

„Každý z nás nerad přiznává, že se odchyluje od správného kurzu. Často se
zdráháme podívat hluboko do duše a postavit se svým slabostem, omezením
a obavám. A když se pak zamýšlíme nad svým životem, díváme se přes filtr
předsudků, výmluv a historek, které sami sobě vyprávíme, abychom si
ospravedlnili nehodné myšlenky a skutky.

Ovšem schopnost vidět sebe sama v jasném světle je naprosto zásadní pro to,
abychom duchovně rostli a prospívali. Pokud naše slabosti a nedostatky zůstávají skryté ve stínu,
pak je vykupující moc Spasitele nemůže uzdravit a učinit z nich silné stránky. …

Jak si tedy můžeme vpustit do duše čisté světlo Boží pravdy a vidět sami sebe tak, jak nás
vidí On?

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.)

Zamyslete se nad tím, jak písma a proslovy pronesené na generální konferenci
mohou být jako zrcadlo, které nám pomůže vidět, v čem se potřebujeme ve svém
životě zlepšovat.

Při studiu Matouše 26:17–25 vyhledejte zásadu, která vám pomůže rozpoznat vaše
slabosti, abyste tak mohli pracovat na jejich překonávání.

V Matoušovi 26:17–19 čteme, že Ježíš řekl svým učedníkům, aby pro hostinu
u příležitosti přesnic zajistili místnost v Jeruzalémě.

Přečtěte si Matouše 26:20–21 a zjistěte, co Ježíš během hostiny u příležitosti přesnic
svým apoštolům řekl.

Kdybyste tam byli přítomni, co byste si asi pomysleli poté, co Ježíš tato slova
pronesl?
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Přečtěte si Matouše 26:22 a zjistěte, jakou otázku apoštolové Ježíšovi položili.

Co se z otázky „Zdali já jsem, Pane?“ dozvídáte o jedenácti věrných apoštolech?

Jednou ze zásad, jimž se můžeme z popisu této události naučit, je to, že když
učedníci Ježíše Krista slyší slovo Páně, zkoumají svůj život, aby zjistili, jak se
jich toto slovo týká.

President Uchtdorf řekl ohledně této události toto:

„Učedníci nepochybovali, že to, co [Ježíš] právě řekl, byla pravda. Ani se
nerozhlédli kolem, aby na někoho ukázali a zeptali se: ‚Je to tenhle?‘ …

Říkám si, co bychom asi dělali my, kdyby něco takového řekl Spasitel nám.
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.)

Byli jste někdy pokoušeni nedbat Pánových slov a předpokládat, že byla určena
někomu jinému? Přečtěte si následující slova a zaměřte se na to, co máme podle
výzvy presidenta Uchtdorfa dělat, 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.)

1. Do studijního deníku si napište nějaký zážitek, kdy jste byli
požehnáni díky tomu, že jste ve svém životě uplatňovali slova Páně.

Potom si napište konkrétní cíl týkající se toho, co budete dělat, abyste lépe
zkoumali svůj život, kdykoli slyšíte nebo čtete slova Páně.

Přečtěte si Matouše 26:23–25 a vyhledejte Spasitelovu odpověď na otázku, kterou
Mu položili apoštolové. 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
Když Spasitel o přesnicích večeřel se svými apoštoly, ustanovil obřad svátosti.
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Přemítejte o tom, jak byste odpověděli
na tyto otázky: Když jste naposledy
přijímali svátost, co jste při tom dělali?
Na co jste mysleli? Co jste pociťovali?

Přečtěte si Matouše 26:26–29 a zjistěte,
co Pán učinil s chlebem a s obsahem
kalicha.

Z těchto veršů se dozvídáme, že
symboly svátosti představují tělo
a krev Ježíše Krista, jež pro nás
obětoval.

Překlad Josepha Smitha uvádí další objasnění Matouše 26:26–28. Přečtěte si
Překlad Josepha Smitha, Matouš 26:22, 24–25 (v Průvodci k písmům).

Zaměřte se na to, jaké inspirované změny byly provedeny. Jak nám tyto změny
pomáhají porozumět důležitému účelu svátosti?

Díky těmto inspirovaným změnám se dozvídáme, že Ježíš Kristus ustanovil
svátost proto, abychom pamatovali na Něho a na Jeho Usmíření za
naše hříchy.

Je-li to možné, podívejte se na video „Always Remember Him“ [„Vždy na
Něj pamatovati“] (5:28), abyste mohli hlouběji porozumět účelu a důležitosti

svátosti. Starší Jeffrey R. Holland z Kvora Dvanácti apoštolů v tomto videu
vysvětluje, že účelem svátosti je pamatovat na Ježíše Krista a na Jeho smírnou oběť.
Toto video je k dispozici na stránkách LDS.org.

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

a. Jak vaše snaha pamatovat na Spasitele a Jeho Usmíření ovlivňuje to, co
pociťujete a prožíváte během obřadu svátosti?

b. Co vás může během přijímání svátosti rozptylovat?

c. Jak nám to, když se rušivým vlivům během obřadu svátosti budeme vyhýbat,
pomůže mít lepší duchovní zážitek?

d. Co můžete dělat, aby vám to pomáhalo soustředit se během svátosti na
Spasitele a na důležitost tohoto obřadu a pamatovat na Spasitele
během týdne?

Co můžeme podle Matouše 26:27–28 díky prolití Kristovy krve obdržet, když
přijímáme svátost?

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.
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Zvažte možnost napsat si na okraj stránky v písmech tuto zásadu: Když činíme
pokání a přijímáme svátost s opravdovým záměrem, můžeme obdržet
odpuštění hříchů.

3. Do studijního deníku si napište, jak budete uplatňovat pravdy
týkající se svátosti, které jste rozpoznali v Matoušovi 26:26–30.

Znovu si přečtěte Matouše 26:29 a zjistěte, kdy bude Spasitel podle svých slov
příště přijímat svátost.

„Jak je zaznamenáno v Matoušovi 26:29, Spasitel svým učedníkům řekl, že se z plodu vinného
kořene nenapije do té doby, než se ho s nimi napije v království svého Otce. Svátost tudíž
nesymbolizuje jen Spasitelovo Usmíření, ale s očekáváním také hledí k době, kdy se Spasitel vrátí
ve slávě na zemi. (Viz 1. Korintským 11:26.)

V posledních dnech Pán Proroku Josephu Smithovi zjevil podrobnosti budoucí události, při které
se na zemi napije z plodu vinného kořene. Jak je zaznamenáno v Nauce a smlouvách 27, Pán
zjevil, že na zemi znovu přijme svátost se svými následovníky, včetně mnoha dávných proroků,
například s Moronim, Eliasem, Janem Křtitelem, Eliášem, Abrahamem, Izákem, Jákobem,
Jozefem, který byl prodán do Egypta, Petrem, Jakubem a Janem ‚a také s Michalem neboli
Adamem, otcem všech‘. (Viz NaS 27:4–14.) K Pánovým následovníkům patří všichni ti, ‚které mi
Otec můj dal ze světa‘. (NaS 27:14.) To znamená, že pokud zůstaneme věrni smlouvám, které
jsme uzavřeli, a vytrváme do konce, budeme mezi těmi, kteří v tomto budoucím čase přijmou se
Spasitelem symboly svátosti.“ (New Testament Student Manual, 83–84.)

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

Prostudoval(a) jsem si Matouše 26:1–30 a dokončil(a) jsem tuto lekci (datum).

Další otázky, úvahy a postřehy, o které bych se rád(a) podělil(a) se svým učitelem:
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7. BLOK: 1. DEN

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 vysokým knězem Kaifášem, kde byla proti němu vznášena falešná
obvinění. Během této doby Petr třikrát zapřel těm, kteří v něm poznali jednoho
z učedníků Ježíše Krista, že Spasitele zná.

Matouš 26:31–46
Ježíš Kristus trpí v zahradě getsemanské
Zamyslete se nad touto situací: Jistého
mladého muže od dětství učili, že
kněžskou povinností je sloužit na misii
na plný úvazek. Jako dospívající
pociťuje, že by měl sloužit na misii, 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?

Přemítejte o situacích, kdy pro vás bylo
obtížné podrobit se vůli Nebeského
Otce. Při studiu zbývající části Matouše 26 vyhledejte zásady, které vám mohou
pomoci ve chvílích, kdy je pro vás obtížné dělat to, co si Nebeský Otec přeje,
abyste dělali.

Vzpomeňte si, že v Matoušovi 26:1–30 se hovořilo o tom, jak Pán společně se svými
apoštoly jedl jídlo na oslavu přesnic a zavedl svátost. Přečtěte si Matouše 26:31–35
a zjistěte, co Ježíš prorokoval, že se stane Jeho apoštolům.

Slovo zhoršit v tomto kontextu znamená odpadnout, odvrátit se nebo opustit.

Povšimněte si toho, jak Petr a další apoštolové zareagovali na to, co řekl Spasitel.

Přečtěte si Matouše 26:36–38 a zjistěte, kam Ježíš a apoštolové šli po oslavě přesnic.

V zadní části trojkombinace v sekci Biblické mapy a fotografie se podívejte na
fotografie 11 a 12: „Hora Olivová“ a „Zahrada Getsemany“. Getsemany byly
olivový sad, který se nacházel na hoře Olivetské hned za zdmi Jeruzaléma. „Slovo
getsemany znamená ‚olivový lis‘.“ (Průvodce k písmům, „Getsemany“,
scriptures.lds.org.)

V Matoušovi 26:36–38 si označte slova, která popisují, jak se Ježíš cítil, když
vstoupil do Getseman.

130



Přečtěte si Matouše 26:39 a zjistěte, co Ježíš udělal poté, co poodešel trochu dál do
zahrady.

Kalich, o němž Spasitel mluvil, je symbolický pojem označující hořké utrpení, které
v rámci Usmíření prožil. Ježíš, v rámci své veliké smírné oběti, na sebe
v Getsemanech začal brát hříchy a utrpení všech lidí.

Starší Jeffrey R. Holland z Kvora Dvanácti apoštolů vysvětlil, o co Ježíš žádal Otce,
když prosil, aby od Něj byl onen kalich odňat: „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 si označit slova „a však ne jakž já chci, ale jakž ty“. (Matouš 26:39; viz
také NaS 19:19.)

I když Ježíš Kristus žádal o jinou cestu k uskutečnění Otcových záměrů, tak aby
vykonal Usmíření, podrobil svou vůli vůli Otcově.

Přemítejte o tom, 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 základě toho, co jste se dozvěděli z Matouše 26:39, doplňte tuto větu: Příklad
Ježíše Krista následujeme tehdy, když ____________________.

1. Znovu si projděte situace, které jste uvedli na začátku této lekce.
Poté si do studijního deníku napište odpověď na tuto otázku: Jak

nás může v těchto situacích posilovat příklad Spasitele?

2. Vzpomeňte si na nějaké situace, kdy jste měli touhy odlišné od vůle
Nebeského Otce, ale nakonec jste se rozhodli se jí řídit. O jedné

z nich, pokud to není příliš osobní, si něco napište do studijního deníku,
a vysvětlete, proč jste se takto rozhodli a co jste při tom pociťovali.

Stanovte si, jak konkrétně budete následovat příklad Ježíše Krista tím, že podrobíte
svou vůli vůli Nebeského Otce. Zvažte možnost dát si za cíl, že budete jednat na
základě toho, co jste si stanovili.

Znovu si projděte Matouše 26:37–38 a vyhledejte pokyny, které v Getsemanech dal
Spasitel Petrovi, Jakubovi a Janovi.

Pokyn „bděte se mnou“ ve verši 38 znamená být vzhůru, být ve střehu nebo být
ostražitý. Abyste lépe porozuměli tomu, proč učedníci pravděpodobně potřebovali
Spasitelův pokyn, aby s Ním bděli, povšimněte si, že Překlad Josepha Smitha
doplňuje vysvětlení, 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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Přečtěte si Matouše 26:40 a zaměřte se na to, co Ježíš zjistil, že Petr a dva synové
Zebedeovi [Jakub a Jan] (viz Matouš 26:37) dělali, zatímco se modlil.

Lukáš 22:45 v Překladu Josepha Smitha
naznačuje, že spali, protože byli
naplněni zármutkem.

Přečtěte si Matouše 26:41 a zjistěte, co
jim Ježíš řekl, aby dělali.

Toto je jedna ze zásad, kterým se
můžeme ze Spasitelových pokynů
určených těmto apoštolům naučit:
Budeme-li se neustále modlit a bdít,
budeme mít sílu odolávat pokušení.

Co podle vás znamenají slova „duchť zajisté hotov jest, ale tělo nemocno“?
(Matouš 26:41.)

Může to znamenat, že učedníci chtěli být poslušni Spasitele, ale dovolili své fyzické
touze po spánku, aby překonala jejich duchovní touhu bdít a modlit se. Přemítejte
o tom, jak vám porozumění těmto slovům může pomoci odolávat pokušení.

Poté, co president Henry B. Eyring z Prvního předsednictva citoval Matouše 26:41,
řekl: „[Spasitelovo] napomenutí určené Petrovi je určeno také nám. Vlk, který
chce zabít ovce, dozajista roztrhá i pastýře. A tak musíme bdít nad sebou samými
stejně jako nad druhými.“ („Bděte se mnou“, Liahona, červenec 2001, 46.)

Vzpomeňte si, že být bdělý znamená být vzhůru, být ve střehu nebo být ostražitý.
Zamyslete se nad tím, jak nám to, že jsme duchovně bdělí a modlíme se, může
pomoci překonat naše slabosti a odolat pokušení.

Přemítejte o tom, zda jste se někdy poddali pokušení, protože jste se přestali modlit
a nebyli jste bdělí. Zamyslete se nad tím, jak vás toto rozhodnutí ovlivnilo. Dále si
vzpomeňte na situace, kdy jste odolali pokušení, protože jste se modlili a byli jste
bdělí. Co vám pomáhá být stále duchovně bdělými a neustále se modlit?

Na samostatný list papíru nebo na kartičku si napište jednu věc, kterou budete
dělat, abyste byli bdělejší a abyste se neustále modlili. Zvažte možnost mít tento
papír stále u sebe, aby vám připomínal váš cíl.

Povšimněte si, že v Matoušovi 26:42–46 se píše, 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
Přední kněží a zákoníci se spikli, aby Ježíše Krista zabili. Jejich ďábelský plán
zahrnoval uplacení Jidáše, vytvoření falešných svědků, zesměšňování, a dokonce
i mučení Ježíše. Spasitel byl nucen čelit dvěma formálním soudům: První byl
židovský soud před jeruzalémským sanhedrinem – shromážděním o 71 členech,
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které zahrnovalo Levity, přední kněží, zákoníky, farizee, saducee a ty, kteří zastávali
jiná politická přesvědčení, jimž všem předsedal nejvyšší kněz, kterým byl v té době
Kaifáš. Druhý byl římský soud před Pilátem. Ježíš byl během židovského soudu
obviněn z rouhání (vysmívání se, spílání či zlořečení Bohu), protože sám sebe
nazval Synem Božím. (Viz Matouš 26:64–65.) Protože rouhání bylo židovskou
záležitostí a Římany nezajímalo, změnili židovští vůdci, když Ježíše přivedli před
Piláta, obvinění na vlastizradu. Židovští vůdci se pokoušeli Římany přesvědčit, že
Ježíš se snažil ustanovit se králem, přičemž doufali, že Ho Římané usmrtí jako
zrádce císaře. Pilát ale na Ježíšovi během římského soudu neshledal žádnou vinu.
Přesto, aby uklidnil židovské vůdce, popravu Ježíše nakonec povolil.

Přečtete si tato slova Geralda N. Lunda, který se později stal členem Sedmdesáti: „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.)

I když měl Ježíš Kristus moc zničit ony muže, kteří Ho bili a plivali na Něj, On
všechno ochotně trpěl a snášel. Římští vůdci ani vojáci si neuvědomovali onu
nekonečnou moc, kterou by Ježíš býval mohl použít, kdyby to byla vůle Otcova.

Pročtěte si Matouše 26:47–68 a zaměřte se na to, jak se Ježíš Kristus i nadále
ovládal a podroboval se vůli svého Otce, i když s Ním zlovolní lidé špatně zacházeli
a soudili Ho. (Viz také 1. Nefi 19:9.) To, co najdete, byste si mohli označit.

3. Do studijního deníku si napište, co vás nejvíce zaujalo na
Spasitelově odhodlání činit vůli Nebeského Otce bez ohledu na

okolnosti. Také si napište, jak můžete následovat Spasitelův příklad poslušnosti.

V Matoušovi 26:56 si povšimněte, že se Spasitelovo proroctví, že Ho apoštolové
opustí, naplnilo. Opustili Ho však jen dočasně.

V Matoušovi 26:69–75 se píše, že zatímco byl Ježíš po svém zatčení souzen, Petr
třikrát zapřel, že Ho zná. (Poznámka: Petrova zapření se budou podrobněji probírat
v lekci k Lukášovi 22.)

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

Prostudoval(a) jsem si Matouše 26:31–75 a dokončil(a) jsem tuto lekci (datum).

Další otázky, úvahy a postřehy, o které bych se rád(a) podělil(a) se svým učitelem:
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7. BLOK: 2. DEN

Matouš 27–28
Úvod
V rámci spiknutí s cílem zabít Ježíše Krista Ho židovští vůdci předvedli před
Pontského Piláta, římského místodržitele. Pilát vydal Ježíše, aby byl bičován
a ukřižován. Ježíš se podrobil utrpení a smrti, aby naplnil vůli svého Otce.

Matouš 27:1–25
Ježíš je předveden před Piláta a odsouzen k ukřižování
Kdybyste se mohli stát očitými svědky některé události z písem, kterou byste si
vybrali? Proč? ____________________

V této lekci se budete zabývat jednou z nejvýznamnějších událostí v historii světa.
Při studiu si představujte, že jste očitými svědky toho, co se událo.

V Matoušovi 26 se dočítáme, že Ježíš byl zatčen a v nespravedlivém procesu
odsouzen židovskými vůdci. Pod nadvládou Římanů však Židé neměli pravomoc
někoho popravit. Židovští vůdci se proto snažili nalézt přestupek, za který by Ježíš
dostal trest smrti podle římského práva.

Z Matouše 27:1–10 se dozvídáme, že židovští vůdci předvedli Ježíše před Pontského
Piláta, 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. Překlad Josepha Smitha upřesňuje, že se Jidáš „oběsil … na stromě.
A okamžitě padl dolů a střeva jeho se vykydla a on zemřel.“ (Překlad Josepha
Smitha, Matouš 27:6 [v Průvodci k písmům].)

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 pole
hrnčířovo, kde měli být pohřbíváni cizinci. Matouš uvedl tuto událost jako naplnění
proroctví. (Viz Zachariáš 11:12–13.)

Pilát vydal Ježíše k ukřižování kvůli nátlaku Židů a ze strachu, že ztratí kontrolu nad
lidem. (Viz Matouš 27:11–26.) (Tyto události budete mít příležitost studovat
podrobněji v lekci k Janovi 18–19.)
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Matouš 27:26–50
Ježíš je bičován, zesměšňován a ukřižován
Než Pilát poslal Ježíše na kříž, nechal
Ho zbičovat. (Viz Matouš 27:26.) To
znamenalo, že Ježíš byl opakovaně bit
bičem, který měl v několika pramenech
vpletené ostré kousky kamenů 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.

Přečtěte si Matouše 27:27–32 a zjistěte,
co římští vojáci Ježíšovi udělali.

Proč podle vás vojáci našli někoho
jiného, aby nesl Ježíšův kříž?

1. Představte si, že byste
byli na místě Šimona

Cyrenenského. Jaké myšlenky nebo
pocity byste asi měli, kdybyste byli
vybráni z davu a byli přinuceni nést Ježíšův kříž? Odpověď si napište do
studijního deníku.

Matouš 27:33 uvádí, že Ježíš byl přiveden „na místo, kteréž slove Golgota, to jest
popravné místo [místo lebky]“.

Starší James E. Talmage z Kvora Dvanácti apoštolů učil v souvislosti s názvem
onoho místa tomuto: „Možná bylo toto jméno zvoleno s ohledem na topografické
rysy, jako mluvíme například o hřebeni hor; neboli pokud byl onen vrcholek
obvyklým místem pro popravy, mohl tak být nazván k vyjádření smrti, tak jako
o hlavě mrtvého člověka mluvíme jako o lebce.“ (Jesus the Christ, 3rd ed.
[1916], 667.)

V Matoušovi 27:34–45 je zaznamenáno, že Ježíš odmítl nápoj, který byl běžně
nabízen křižovaným na otupení bolesti. Jiní lidé, kteří Ukřižování přihlíželi, se
Ježíšovi vysmívali a pokoušeli Ho.

Přečtěte si Matouše 27:46 a povšimněte si toho, co Ježíš řekl, když byl na kříži. To,
co najdete, byste si mohli označit.

Abyste lépe porozuměli tomu, co se v oné chvíli událo, přečtěte si následující slova
staršího Jeffreyho R. Hollanda z Kvora Dvanácti apoštolů:
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„Mluvím velmi opatrně a uctivě o tom, co mohlo být tím nejtěžším momentem na
celém onom osamělém putování k Usmíření. Mluvím o posledních okamžicích,
pro které musel být Ježíš připraven duševně i fyzicky, ale které možná plně
nepředvídal citově a duchovně – ono závěrečné sestoupení do ochromující
beznaděje božského stáhnutí se, kdy v naprosté osamělosti volá: ‚Bože můj, Bože
můj, proč jsi mne opustil?‘ [Matouš 27:46; zvýraznění přidáno.] …

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, 87–88.)

Proč podle vás Nebeský Otec odebral Ježíšovi v tuto chvíli svého Ducha?

Přečtěte si pokračování slov staršího Hollanda a označte si to, co podle nich vysvětluje, proč Ježíš
Kristus pocítil odejmutí Ducha: „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.)

Z Matouše 27:46 a ze slov staršího Hollanda se učíme tomu, že součástí Usmíření
bylo to, že Ježíš Kristus pocítil odejmutí Ducha Nebeského Otce.

Když hřešíme, prožíváme duchovní smrt – odejmutí Ducha Nebeského Otce.
Protože Ježíš Kristus zakusil duchovní smrt na kříži, může nám pomoci, když jsme
odloučeni od Ducha Nebeského Otce v důsledku svých špatných rozhodnutí. Může
nám také pomoci, když se cítíme osaměle.

Přečtěte si Matouše 27:50. V Překladu Josepha Smitha čteme: „Ježíš pak opět zvolav
hlasem velikým řkouce: Otče, je dokonáno, tvá vůle je naplněna, vypustil duši.“
(Překlad Josepha Smitha, Matouš 27:54 [v anglickém vydání Bible SPD poznámka
pod čarou a u Matouše 27:50).]

Podle tohoto verše v Překladu Josepha Smitha Ježíš Kristus trpěl, aby naplnil
vůli Nebeského Otce.

V předešlé lekci jste se při studiu Matouše 26 dozvěděli o Spasitelově utrpení
v Getsemanech a o Jeho ochotě podrobit svou vůli vůli Otcově. Do písem vedle
Matouše 27:50 byste si mohli zapsat křížový odkaz na Matouše 26:39, aby vám
pomohl pamatovat na to, že Ježíš vykonal to, co slíbil.

Přečtěte si Matouše 27:51 a zjistěte, co se stalo v chrámu, když Ježíš zemřel.
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V Ježíšově době měl chrám dvě
místnosti – svatyni (svaté místo)
a svatyni svatých. Tyto dvě místnosti
byly odděleny závojem neboli oponou.
„Svatyně svatých byla nejsvětější
místností starověkého chrámu;
symbolizovala přítomnost Boží. Jednou
ročně, v Den usmíření, prošel vysoký
kněz 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 chrámový závoj
„roztrhl … na dvé“ v době smrti Ježíše
Krista (Matouš 27:51), byl to dramatický
symbol toho, že Spasitel, Veliký vysoký
kněz, prošel skrze závoj smrti a brzy
vstoupí do přítomnosti Boha [Otce].“
(New Testament Student Manual [Church
Educational System manual, 2014], 94.)

Starší Bruce R. McConkie z Kvora Dvanácti apoštolů učil o tom, co znamenalo, že
byl chrámový závoj roztržen: „Kristus je nyní obětován; zákon je naplněn;
Mojžíšova dispensace je mrtvá; plnost evangelia přišla s veškerým svým světlem
a mocí; a tak – aby se to odehrálo dramaticky, takovým způsobem, aby všechno
Židovstvo poznalo, že mu bylo království odňato a bylo dáno pohanům – Božstvo
roztrhlo chrámový závoj ‚od vrchu až dolů‘. 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; kurzíva
přidána.)

Z roztržení chrámového závoje při Kristově smrti se můžeme naučit tomu, že díky
Usmíření Ježíše Krista můžeme všichni vstoupit do Boží přítomnosti,
budeme-li činit pokání a dodržovat své smlouvy.

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

a. Jak nám Usmíření Ježíše Krista umožňuje vrátit se do Boží přítomnosti?

b. Co musíme dělat, abychom byli hodni věčně přebývat s Nebeským Otcem?

Matouš 27:52–66 podává další informace o tom, co se dělo po Ježíšově smrti.
Pošimněte si toho, že podle Matoušova záznamu došlo až „po [Ježíšově] vzkříšení“
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(Matouš 27:53; kurzíva přidána) k tomu, že bylo vzkříšeno mnoho dalších
spravedlivých lidí, kteří byli již po smrti, a zjevili se mnoha lidem v Jeruzalémě (viz
také NaS 133:54–56).

Poté, co Ježíš zemřel, jeden bohatý učedník, Jozef z Arimatie, „prosil za tělo
Ježíšovo“. (Matouš 27:58; viz také Jan 19:39.) Spasitelovo tělo bylo zabaleno do
čistého plátna a uloženo do hrobky, kterou Jozef z Arimatie vlastnil, a vchod byl
zavalen velkým kamenem. Na naléhání některých předních kněží a farizeů Pilát
přikázal, aby hrob střežily stráže a kámen byl zapečetěn. Proč o to podle Matouše
27:63–64 přední kněží a farizeové požádali?

Matouš 28
Ježíš Kristus je vzkříšen a zjevuje se mnoha lidem
Podle Matouše 28:1–5 přišly brzy ráno první den v týdnu, v neděli, Maria
Magdaléna a další žena jménem Maria k hrobu. Matouš 28:2 v Překladu Josepha
Smitha uvádí, že viděly dva anděly. (Viz Matouš 28:2, poznámka pod čarou a
v anglickém vydání Bible SPD.)

Po Vzkříšení Ježíše Krista členové Církve zachovávali a světili první den týdne
(neděle) jako sabat a nakonec přestal být sedmý den (sobota) svěcen jako sabat
úplně. Skutečnost, že byl svěcený den přesunut z posledního dne v týdnu na první
(tj. ze soboty na neděli), není tak důležitá jako samotný význam a princip sabatu.

Přečtěte si Matouše 28:6–7 a zjistěte, co andělé oněm ženám řekli.

V Matoušovi 28:8–10, 16–18 se dočítáme, že ženy šly za učedníky, aby jim řekly
o tom, co viděly a slyšely. Po cestě se jim zjevil Ježíš a ony se „chopily … noh jeho,
a klaněly se jemu“. (Matouš 28:9.) Později, když učedníci uposlechli, co jim ženy
řekly, a vydali se na cestu do Galileje, se Spasitel zjevil i jim. O dalších situacích,
kdy se Ježíš zjevil před svým nanebevstoupením, se dozvíte ve Svodu evangelií.

Přečtěte si Matouše 28:19–20 a všimněte si toho, co Spasitel přikázal svým
apoštolům, aby činili. (Matouš 28:19–20 jsou verše z mistrovství v písmu. Mohli
byste si je nějakým jednoznačným způsobem označit.)

Jednou ze zásad, kterým se můžeme naučit z toho, co Spasitel přikázal svým
apoštolům, je to, že poté, co obdržíme svědectví o Ježíši Kristu, máme
zodpovědnost o Něm svědčit druhým.

Mistrovství v písmu – Matouš 28:19–20
3. Ve studijním deníku vypracujte tyto úkoly:

a. Vyjmenujte alespoň tři způsoby, jak můžeme druhým svědčit o Ježíši Kristu.
Poté si jeden z těchto způsobů vyberte a napište si cíl, který se týká toho, jak
se budete snažit svědčit druhým o Ježíši Kristu.

b. Odpovězte na tuto otázku: Vezmete-li v úvahu, co Spasitel řekl v Matoušovi
28:19–20, co byste mohli dělat, abyste se připravili na službu na misii?

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

7. BLOK,  2 . DEN:
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Prostudoval(a) jsem si Matouše 27–28 a dokončil(a) jsem tuto lekci (datum).

Další otázky, úvahy a postřehy, o které bych se rád(a) podělil(a) se svým učitelem:
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Úvod k Markovi
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 můžete 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 nejspíš 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 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 zvítězil 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 5 000 lidí a kráčí po vodě. 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.

MAREK
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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. Zprávy o tom,
co dělal, se rozšířily po celé Galileji.

Marek 1:1–20
Ježíš zahajuje svou službu

1. Požádejte dva nebo více lidí (členy rodiny, přátele, spolužáky či
jiné), aby se s vámi podělili o své svědectví o Ježíši Kristu. Možná

bude potřeba, abyste jim před tím, než se s vámi o svědectví podělí, poskytli
nějaký čas na přemýšlení a na přípravu. Do studijního deníku si zapište stručné
shrnutí pravd, které v jejich svědectví zazněly.

Zamyslete se nad těmito otázkami:

• Proč je cennější vyslechnout si svědectví několika lidí, 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?

Přečtěte si Marka 1:1–4, 9–11 a vyhledejte událost, kterou začíná Markovo
vyprávění o životě Spasitele.

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. Mnozí vědci se domnívají, že vznikla mezi lety 66 až
73 po Kr. – v době, kdy křesťané po celé Římské říši zažívali intenzivní
pronásledování.

V Markovi 1:12–20 čteme, že Ježíše poté, co se 40 dní postil, pokoušel ďábel. (Viz
také Matouš 4:1–11.) Ježíš rovněž kázal pokání v Galileji a povolal učedníky, aby Ho
následovali.

Marek 1:21–39
Ježíš vymítá ďábly a uzdravuje nemocné
Jakým nebezpečím by mohl čelit voják na nepřátelském území?

Přečtěte si tato slova presidenta Boyda K. Packera z Kvora Dvanácti apoštolů:
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„Kvůli tomu všemu, co se ve světě děje, kvůli snižování mravních měřítek, 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.)

2. Do studijního deníku si
napište odpověď na

tuto otázku: V jakém smyslu podle
toho, čemu učil president Packer,
a podle vašich vlastních zkušeností
připomíná život zde na zemi pobyt
na nepřátelském území?

Zamyslete se nad okamžiky ve svém
životě, kdy jste měli pocit, že vás
přemáhají zlovolné vlivy a pokušení,
jimiž jste obklopeni. Při studiu Marka
1:21–37 vyhledejte pravdu, která vám pomůže těmto zlovolným vlivům
a pokušením čelit.

Přečtěte si Marka 1:21–22 a zjistěte, co Ježíš udělal v Kafarnaum a jak na to
zareagovali Židé.

Proč Spasitelovo učení naplnilo Židy úžasem?

Zákoníci, kteří jsou zmíněni ve verši 22, byli považováni za znalce zákona
Mojžíšova. Někdy se jim říkalo „učitelé zákona. Rozvinuli zákon do detailů
a aplikovali ho na poměry své doby.“ (Průvodce k písmům, „Písař, zákoník“,
scriptures.lds.org.) Když kázali, často citovali dřívější autority v oblasti zákona. Ježíš
naproti tomu hovořil s mocí a pravomocí svého Otce. Byl to také veliký Jehova,
který dal lidem zákon Mojžíšův. Překlad Josepha Smitha učí, že „je učil jako někdo,
kdo má pravomoc od Boha, a nikoli jako někdo, kdo má pravomoc od zákoníků“.
(Překlad Josepha Smitha, Matouš 7:37 [v anglickém vydání Bible SPD].)

Když Ježíš učil v synagoze, postavil se Mu jeden muž, který byl posedlý nečistým
neboli zlým duchem. Přečtěte si Marka 1:23–26 a zjistěte, co onen nečistý duch
o Ježíšovi věděl.

Pokud máte k dispozici 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, mohli
byste se na ně podívat a zjistit, co onen nečistý duch o Ježíšovi věděl.

Zlí duchové, kteří usilují o to, aby ovládali fyzické tělo, jsou následovníci Lucifera.
Než byli svrženi z nebe, přebývali v přítomnosti Nebeského Otce a Ježíše Krista.

Kdybyste tehdy v oné synagoze byli a viděli, co se stalo, co byste si o Ježíšovi
pomysleli?
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Přečtěte si Marka 1:27–28 a zjistěte, jak lidé zareagovali poté, co byli svědky toho,
že Ježíš z onoho muže vyhnal nečistého ducha.

Jedna z pravd, které se můžeme z této zprávy naučit, zní: Spasitel má moc nad
ďáblem a nad jeho následovníky.

3. Do studijního deníku si napište odpověď na tuto otázku: Jak vám
znalost toho, že Spasitel má moc nad ďáblem a nad jeho

následovníky, může pomoci ve chvílích, kdy máte pocit, že vás přemáhají
zlovolné vlivy a pokušení, jež vás obklopují?

Přečtěte si následující slova presidenta Jamese E. Fausta z Prvního předsednictva
a označte si, co můžeme udělat pro to, aby se nám dostalo větší moci
odolávat ďáblu:

„Prorok 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. Není nutné, aby pokorní následovníci
božského Mistra byli ďáblem oklamáni. Satan nikoho neposiluje, nepozvedá

a nikomu nežehná. Ty, kterých se zmocnil, zanechává v hanbě a v bídě. Duch Boží nás posiluje
a pozvedá.“ („Serving the Lord and Resisting the Devil“, Ensign, Sept. 1995, 6, 7.)

Prorok Joseph Smith učil: „Přišli jsme na tuto zemi, abychom mohli mít tělo
a abychom ho mohli Bohu v celestiálním království představit čisté. V tom, že
máme tělo, spočívá veliká zásada štěstí. Ďábel žádné tělo nemá, a v tom spočívá
jeho trest. Je rád, když může získat schránku člověka, a když ho Spasitel vyhnal,
prosil o to, aby mohl vstoupit do stáda vepřů [viz Marek 5:1–13], čímž dal najevo,
že dá přednost tomu, aby měl tělo vepře než vůbec žádné. Všechny bytosti, které

mají tělo, mají moc nad těmi, které ho nemají.“ (Učení presidentů Církve: Joseph Smith
[2008], 209.)

Přečtěte si Marka 1:28 a zjistěte, co se stalo poté, co Spasitel vyhnal onoho
zlého ducha.

Šimon Petr byl ženatý a v Markovi 1:29–31 se dočítáme o tom, že Spasitel uzdravil
jeho tchyni z horečky. V Markovi 1:32–39 čteme, že Ježíš uzdravil mnoho dalších
nemocných, vyhnal četné ďábly a dál kázal v Galileji.

Marek 1:40–45
Ježíš uzdravuje malomocného
Přečtěte si Marka 1:40 a zjistěte, kdo přišel za Spasitelem, který dál kázal v Galileji.

Pokud máte k dispozici video „Lesson 18: New Testament Customs –
Leprosy“ [„Lekce 18: Novozákonní zvyky – malomocenství“] (1:01), které

naleznete na stránkách LDS.org, mohli byste se na ně podívat.

V dávných dobách se člověku trpícímu leprou říkalo malomocný. „Malomocenství
je chronické onemocnění, které napadá kůži, nervy, oči, kosti a končetiny. Když se
neléčí, postupně mrzačí své oběti, až podlehnou bolestivé smrti. V dávném Izraeli
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žili lidé nakažení malomocenstvím v karanténě [byli nuceni žít mimo město], bylo
jim přikázáno volat „nečistý!“, aby varovali lidi, kteří se k nim přibližují, a mělo se
za to, že přenášejí svou nečistotu na každého, kdo s nimi přijde do styku. (Viz
Leviticus 13:45–46.)“ (New Testament Student Manual [Church Educational System
manual, 2014], 103.)

Představte si, že jste malomocní v době Ježíše Krista. Jaký dopad by mělo
malomocenství na váš život?

Přečtěte si Marka 1:40 a zjistěte, co udělal onen malomocný, když spatřil Spasitele.

Jak onen malomocný projevil víru v Ježíše Krista?

Slova „chceš-li“ znamenají, že onen muž si byl vědom toho, že jeho uzdravení
závisí na Spasitelově vůli. Přečtěte si Marka 1:41–42 a zjistěte, jak Spasitel na
prosbu onoho muže zareagoval.

Přemítejte o těchto otázkách:

• 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?

Při čtení následujících slov staršího Bruce R. McConkieho z Kvora Dvanácti
apoštolů si označte, v jakém smyslu se podle něho dá malomocenství přirovnat ke
hříchu (viz Leviticus 14): „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. … Ve Starém zákoně jsou zmíněny

případy – Maria, Gézi a Uziáš – kdy byla na vzpurné jedince uvalena kletba malomocenství jako
trest za jejich zlovolné skutky.“ (The Mortal Messiah: From Bethlehem to Calvary, 4 vols.
[1979–1981], 2:45.)

Je důležité si povšimnout toho, že příčinou nemocí, jako je malomocenství, není
hřích. Ale následky malomocenství a následky hříchu jsou si podobné. Znovu si
přečtěte Marka 1:40–42. Tentokrát nahraďte slovo malomocný slovem hříšník a slovo
malomocenství slovem hřích. Při čtení se zaměřte na to, jak můžeme přirovnat
uzdravení tohoto malomocného k očištění se od hříchu.

Vztahujte písma na sebe
Vztahovat písma na sebe znamená přirovnávat je k vlastnímu životu. Když si uvědomíte
podobnosti mezi tím, co sami prožíváte, a tím, o čem se hovoří v písmech, budete schopni lépe
rozpoznávat nauky a zásady evangelia. Rovněž porozumíte tomu, jak můžete tyto nauky a zásady
uplatňovat v osobním životě.

Když dané verše čtete tímto způsobem, která slova poukazují na myšlenku získání
odpuštění?
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Jak můžeme přirovnat to, co učinil onen malomocný, aby se od malomocenství
očistil, k tomu, co musíme udělat my, abychom se očistili od hříchu?
____________________

Jedna ze zásad, kterým se můžeme naučit, pokud přirovnáme uzdravení
malomocného k očištění se od hříchu, zní: Když budeme uplatňovat víru
a přicházet ke Spasiteli, bude mít s námi soucit a očistí nás od hříchu. Zvažte
možnost zapsat si tuto pravdu na okraj stránky v písmech vedle Marka 1:40–42.

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

a. V jakém smyslu musíme uplatňovat víru a přicházet ke Spasiteli, aby nás
mohl očistit od hříchů?

b. Znovu se zamyslete 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?

c. Kdy jste byli svědky toho, že se něčí život změnil poté, co se prostřednictvím
moci Kristova Usmíření očistil od hříchu?

Přemítejte o tom, od jakých hříchů se potřebujete očistit. Když budete přicházet ke
Spasiteli tím, že v Něj budete uplatňovat víru prostřednictvím modlitby, pokání
a poslušnosti, bude vás moci očistit.

Přečtěte si Marka 1:43–45 a vyhledejte pokyny, které Spasitel dal malomocnému
poté, co byl uzdraven. Mojžíšův zákon vyžadoval od těch, kteří se uzdravili
z malomocenství, aby se ukázali knězi v chrámu. Poté, co kněz oznámil, že se
malomocný uzdravil, byla vykonána oběť, čímž mohl být malomocný prohlášen za
čistého, což mu umožnilo stát se znovu plnohodnotným členem své rodiny a obce.

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?

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

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

Další otázky, úvahy a postřehy, o které bych se rád(a) podělil(a) se svým učitelem:
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7. BLOK: 4. DEN

Marek 2–3
Úvod
Ježíš odpustil ochrnutému muži a uzdravil ho a povolal Matouše, aby Ho
následoval. Učil zákoníky a farizee o dni sabatu. Spasitel dál uzdravoval mnohé,
vyslal své apoštoly, aby kázali, a varoval před rouháním proti Duchu Svatému.

Marek 2:1–12
Ježíš odpouští ochrnutému muži a uzdravuje ho
Představte si, že někdo, koho máte 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?

Jak je zaznamenáno v Markovi 2:1–4, ve vesnici Kafarnaum v Galileji žil muž, který
byl „šlakem poražen[ý]“ (Marek 2:3), což znamená, že byl ochrnutý. Další čtyři
muži ho nesli k domu, kde byl Ježíš, ale bylo tam tolik lidí, že se nemohli dostat
dovnitř. Tito čtyři muži rozebrali část střechy a spustili onoho chromého dolů ke
Spasiteli.

Přečtěte si Marka 2:5 a zaměřte se na
to, co Ježíš řekl onomu
ochrnutému muži.

Přečtěte si Marka 2:6–12 a zjistěte, co se
stalo potom.

Povšimněte si, že „někteří z zákonníků“
(Marek 2:6) byli vůči Spasitelově
schopnosti udílet odpuštění hříchů
skeptičtí. Zamyslete se nad tím, na co se
Ježíš zákoníků otázal. (Viz Marek 2:9.)

Toto je jedna z pravd, které můžeme
v tomto příběhu najít: Ježíš Kristus má
moc uzdravit nás duchovně i fyzicky.

Marek 2:13–22
Ježíš povolává Matouše, aby Ho
následoval, a jí s publikány a s hříšníky
Když zákoníci viděli, že onen ochrnutý muž vstal ze svého lože a chodí, dostalo se
jim nepopiratelného důkazu o tom, že Ježíš Kristus má velkou moc uzdravovat
nemocné, a slyšeli Ho vydat svědectví o tom, že může odpouštět hříchy. Z tohoto
příběhu se však nedozvídáme, zda tito muži posléze vyhledali Ježíše a usilovali
o odpuštění svých vlastních hříchů.
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1. Do studijního deníku si napište seznam důvodů, proč možná
někteří jednotlivci neusilují o odpuštění svých hříchů. Požádejte

někoho z rodiny nebo přátel, aby vám s tímto seznamem pomohl.

Při dalším studiu Marka 2 se zaměřte na pravdy, které vás mohou povzbudit v tom,
abyste usilovali o Pánovo odpuštění.

Přečtěte si Marka 2:13–15 a zaměřte se na to, co Spasitel udělal poté, co uzdravil
ochrnutého muže.

Léví byl později znám jako Matouš. Je tímtéž Matoušem, který napsal evangelium,
jež nese jeho jméno. Slova „sedícího na cle“ (Marek 2:14) znamenají, že Matouš byl
publikánem a „výběrčím daní pro Římany v Kafarnaum [a] byl pravděpodobně ve
službě Heródesa Antipy“. (Průvodce k písmům, „Matouš“ scriptures.lds.org.)
Mnozí Židé publikány nenáviděli, protože na ně pohlíželi jako na zrádce, kteří od
svého vlastního lidu vybírají peníze pro Římany.

Povšimněte si, že mnozí publikáni a hříšníci také přišli na Matoušovu hostinu,
kterou uspořádal pro Ježíše a Jeho učedníky. V té době znamenalo společné
hodování mnohem více než jen to, že lidé společně jedli. Znamenalo to, že mezi
zúčastněnými existuje pouto přátelství a míru.

Přečtěte si Marka 2:16 a zaměřte se na to, jak farizeové reagovali, když viděli, že
Spasitel jí s těmito lidmi.

Proč podle vás zákoníci a farizeové kritizovali Ježíše za to, že jí s publikány
a hříšníky? ____________________

Přečtěte si Marka 2:17 a zjistěte, jak Spasitel na jejich kritiku reagoval. Zvažte
možnost zakroužkovat si slovo, kterým Spasitel popsal sám sebe.

Tím, že Spasitel použil slovo lékař, potvrdil svoji moc duchovně i fyzicky
uzdravovat. Z verše 17 se dozvídáme, že Spasitel si přeje pomáhat nám činit
pokání z hříchů a uzdravit se.

Zamyslete se nad tím, proč je důležité věřit, že Ježíš si přeje pomáhat nám činit
pokání a uzdravit se.

Starší Craig A. Cardon ze Sedmdesáti řekl:

„Pán nás miluje a chce, abychom rozuměli Jeho ochotě odpouštět. …

… Ve svém milosrdenství, nám umožňuje zlepšovat se postupně a nepožaduje
okamžitou dokonalost. Dokonce i když se dopouštíme mnoha hříchů, které jsou
důsledkem slabostí smrtelnosti, kdykoli činíme pokání a usilujeme o Jeho
odpuštění, On odpouští, znovu a znovu. [Viz Moroni 6:8.]

Díky tomu 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. … To ale
neznamená, že se člověk může klidně vracet k hříchu beztrestně.“ („Spasitel chce odpouštět“,
Liahona, květen 2013, 16.)

Zamyslete se nad tím, zda jste jako publikáni a hříšníci (kteří uznali, že potřebují
Spasitele a přišli za Ním) nebo jako zákoníci a farizeové (kteří nepřišli za
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Spasitelem, aby usilovali o Jeho odpuštění a uzdravující moc). Rozhodněte se dnes,
že přijdete ke Spasiteli a dovolíte Mu pomáhat vám s vašimi fyzickými
a duchovními potřebami.

Jak je zaznamenáno v Markovi 2:18–22, Ježíš učil, proč se Jeho učedníci nepostí,
dokud je s nimi. Také učil tomu, proč je pro některé lidi obtížné přijmout Jeho
evangelium. (Viz také Matouš 9:14–17.)

Marek 2:23–3:6
Ježíš učí o sabatu
Rozhodli jste se někdy nezúčastnit určité činnosti, abyste mohli světit den sabatu?
Při dalším studiu Marka 2–3 se zamyslete nad touto otázkou: Jak poznáte, zda je
nějaká činnost pro sabat vhodná?

Přečtěte si Marka 2:23–24 a Marka 3:1–2 a zjistěte, co z toho, co Spasitel a Jeho
učedníci udělali, bylo podle názoru saduceů porušením zákona sabatu.

Pamatujte na to, 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 některým lidem bránila
porozumět pravému účelu určitých přikázání, včetně příkazu světit den sabatu.

Přečtěte si Marka 2:27–28 a poté si povšimněte, jak Překlad Josepha Smitha
objasňuje, proč nám Pán dal sabat:

„Pročež sabat byl člověku dán jako den odpočinku; a také proto, aby mohl chválit
Boha, a ne proto, aby nesměl jísti;

neboť Syn muže ustanovil sabatní den, tudíž Syn muže je také Pánem sabatu.“
(Překlad Josepha Smitha, Marek 2:26–27 [v anglickém vydání Bible SPD].)

Přečtěte si Marka 3:3–5 a zjistěte, čemu Spasitel učil ohledně uzdravení člověka,
který měl odumřelou ruku, o sabatu.

Na základě toho, co se dozvídáme z Překladu Josepha Smitha a z Marka 3:3–5,
doplňte tuto pravdu: Den sabatu můžeme světit tím, že ____________________.

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

a. Jak můžeme oslavovat Boha v Jeho svatý den?

b. Jaké dobré skutky například můžeme o sabatu činit?

Přečtěte si Nauku a smlouvy 59:9–13. Poté si přečtěte níže uvedená slova presidenta
Jamese E. Fausta z Prvního předsednictva a zamyslete se nad tím, jak můžete
poznat, co je vhodné o sabatu dělat:

„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 známých 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 vážně porušili sabatní uctívání, když pokorně
předstupujeme před Pána a předkládáme mu celé své srdce, svou duši a mysl.
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(Viz Mat. 22:37.)

Co je o sabatu vhodné či nevhodné musí posoudit každý z nás tím, že se budeme snažit být
upřímní vůči Pánu. O sabatu bychom měli s postojem uctívání dělat to, co musíme a co bychom
měli dělat a poté omezit další činnosti.“ („The Lord’s Day“, Ensign, Nov. 1991, 35.)

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

a. Jaká požehnání pociťujete, když se snažíte o sabatu uctívat Boha a činit
dobré skutky?

b. Co konkrétně budete dělat pro to, abyste lépe světili den sabatu?

Marek 3:7–35
Ježíš uzdravuje mnohé, vysílá své apoštoly, aby kázali, a varuje před rouháním
Jak je zaznamenáno v Markovi 3:7–35, 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. O některých z těchto
událostí jste se dozvěděli při studiu Matouše 12:22–35.

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

Prostudoval(a) jsem si Marka 2–3 a dokončil(a) jsem tuto lekci (datum).

Další otázky, úvahy a postřehy o které bych se rád(a) podělil(a) se svým učitelem:
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8. BLOK: 1. DEN

Marek 4–5
Úvod
Ježíš učil na břehu Galilejského jezera prostřednictvím podobenství. Spasitel na
jezeře utišil bouři a Jeho učedníci se podivovali Jeho moci nad živly. 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.

Marek 4
Ježíš učí o království Božím prostřednictvím podobenství a tiší bouři
Zamyslete se nad tou nejhorší bouří,
kterou jste kdy zažili. Přemýšlejte
o tom, jak byste tento zážitek popsali
někomu, kdo tam s vámi nebyl.

V čem se určité životní problémy
a těžkosti podobají bouři?

1. Do studijního deníku si
překreslete následující

tabulku. Poté si do sloupců pod
jednotlivé kategorie napište příklady
fyzických, duchovních, duševních
a sociálních bouří, které možná
mládež zakouší.

Fyzické Duchovní Duševní Sociální

Při studiu Marka 4–5 se zaměřte na zásady, které vám mohou pomoci ve chvílích,
kdy zakoušíte životní bouře.

V Markovi 4:1–34 čteme, že když byl Spasitel na břehu Galilejského jezera, učil
zástupy lidí několika podobenstvím. (Tyto verše nebudou předmětem této lekce,
protože jste tato podobenství již probírali při studiu Matouše 13.)

Přečtěte si Marka 4:35–38 a zaměřte se na to, k čemu došlo, když Spasitel a Jeho
učedníci přeplouvali Galilejské jezero.
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Galilejské jezero se nachází 200 metrů
pod úrovní moře a je ze tří světových
stran obklopeno pohořím. Vítr může
občas vanout dolů podél svahů
a vytvořit na této relativně malé vodní
nádrži náhlou silnou vichřici s velikými
vlnami. Někteří učedníci byli zkušení
rybáři, ale kvůli bouři, která vytvářela
vlny valící se přes palubu lodi, „byli
naplněni obavami a ocitli se
v nebezpečí“. (Překlad Josepha Smitha, Lukáš 8:23 [v anglickém vydání Bible
SPD].)

Kdybyste byli za těchto podmínek na lodi s Ježíšem a učedníky, co byste si možná
mysleli nebo co byste možná pociťovali, kdybyste se obrátili na Spasitele o pomoc
a zjistili jste, že spí?

Přečtěte si Marka 4:39–40 a zjistěte, jak Spasitel zareagoval na volání učedníků
o pomoc. Mohli byste si ve svých písmech označit slova „Umlkni, a upokoj se“
a „utišení veliké“. (Marek 4:39.) Do písem nebo do studijního deníku byste si také
mohli napsat tuto zásadu: Budeme-li usilovat o Spasitelovu pomoc ve chvílích
trápení či obav, může nám vnést do srdce pokoj.

Zamyslete se na okamžik nad tím, co to znamená usilovat o Pánovu pomoc ve
chvílích trápení či obav. Přemýšlejte o tom, jak například se o to můžeme snažit.

Přečtěte si Marka 4:41 a zjistěte, jakou otázku ohledně Ježíše si učedníci kladli.
Zvažte možnost si tuto otázku označit v písmech.

Kdybyste tam byli a mohli učedníkům odpovědět na jejich otázku, co byste jim řekli
o Ježíši Kristu a Jeho moci? ____________________

Jak může pamatování na to, že Ježíš Kristus má moc utišit bouři a poskytnout nám
pokoj, ovlivnit vaši víru v dobách trápení?

2. Přečtěte si slova náboženské písně „Mistře, hle, vítr burácí“
(Náboženské písně, č. 53.) nebo si ji poslechněte a zamyslete se nad

jejím poselstvím. Zamyslete se nad situací, kdy jste se vy nebo někdo, koho
znáte, obrátili během životní bouře na Pána. Jak vám nebo někomu, koho
znáte, Spasitel pomohl utišit onu bouři nebo vám poskytl pokoj? Do studijního
deníku si napište, co můžete dělat proto, abyste usilovali o Spasitelovu pomoc
v nelehkých životních chvílích.

Marek 5:1–20
Ježíš uzdravuje muže tím, že z něho vymítá ďábly
Marek 5:1–18 zaznamenává, 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. Když byl muž uzdraven,
chtěl zůstat s Ježíšem.

Přečtěte si Marka 5:19–20 a zjistěte, co Ježíš řekl onomu muži, aby udělal.
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Jedna ze zásad, kterým se můžeme z tohoto příběhu naučit zní: Když zakoušíme
Spasitelovu moc ve svém životě, můžeme druhým svědčit o Jeho
požehnáních a soucitu. Pokud však máte nějaký velmi posvátný zážitek, neměli
byste se o něj dělit, pokud necítíte nabádání Ducha Svatého, že tak máte učinit.

Zamyslete se nad tím, komu byste mohli vydat svědectví o Spasitelových
požehnáních a o Jeho soucitu, které jste v životě prožili.

Marek 5:21–43
Ježíš uzdravuje ženu s krvetokem a křísí Jairovu dceru z mrtvých
Starší Shayne M. Bowen vyprávěl o jedné bolestivé zkušenosti ze svého
rodinného života:

„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.)

Co byste si v té chvíli možná mysleli nebo co byste možná pociťovali, kdyby byl
Tyson váš bratr?

Jak mohla takováto zkušenost prověřit něčí víru?

Přečtěte si Marka 5:21–24 a zaměřte se na to, jak se židovský představený, který se
jmenoval Jairus, potýkal s podobnou těžkostí, která byla nejspíše zkouškou
jeho víry.

Přečtěte si Marka 5:25–26 a zjistěte, kdo byl v davu lidí, kteří následovali Ježíše
k Jairovu domu.

Ačkoli novozákonní příběhy nedefinují přesnou podstatu ženina „tok[u] krve“
(Marek 5:25), víme, že ji to osobně trápilo. Podle zákona Mojžíšova byl navíc někdo
s krvetokem považován z hlediska obřadů za nečistého. (Viz Leviticus 15:19–33.)
Znamenalo to také, 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.

Přečtěte si Marka 5:27–34 a zjistěte, co tato žena udělala, aby obdržela Spasitelovu
pomoc. Slova „přišla v zástupu po zadu“ (Marek 5:27] odkazují na to, že pro ni bylo
obtížné projít davem lidí, aby se mohla dotknout Ježíšova roucha (neboli oděvu).

Z vyprávění o zkušenosti této ženy se můžeme naučit, že projevíme-li svou víru
v Ježíše Krista tím, že se k Němu snažíme přijít, může nás uzdravit.

8. BLOK,  1 . DEN

153



Buďte věrni víře, kterou již máte
Zamyslete se nad tím, co starší Jeffrey R. Holland z Kvora Dvanácti apoštolů navrhl ohledně toho,
jak můžeme zvládnout složité problémy a otázky, které mohou v našem životě vyvstat:

„Když přicházejí problémy a vyvstávají otázky, nezačněte usilovat o víru tím, že budete mluvit
o tom, kolik víry se vám nedostává – nezačínejte takříkajíc se svou ‚nevírou‘. … Nežádám vás,
abyste předstírali, že máte víru, kterou nemáte. Žádám vás o to, abyste byli věrni víře, kterou již
máte. …

… Toto je božské dílo, které je v pohybu a které se všude projevuje hojností požehnání, a tak
prosím nebuďte přespříliš znepokojeni, když čas od času vyvstanou věci, které je třeba
prozkoumat, pochopit a vyřešit. A ony vyvstávají a vyřeší se. V této Církvi je to, co víme, vždy
důležitější než to, co nevíme. A pamatujte na to, že v tomto světě se máme řídit podle víry.“
(„Věřím, Pane“, Liahona, květen 2013, 94.)

Je důležité pamatovat 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, tak jako tomu bylo v případě ženy, která se dotkla
Ježíšova roucha.

Vezměte v potaz, že zatímco se Ježíš Kristus zastavil, aby pomohl oné ženě
s krvotokem, Jairus pravděpodobně netrpělivě čekal na Spasitele, až půjde s ním
a pomůže jeho dceři.

Přečtěte si Marka 5:35 a zjistěte, co bylo Jairovi oznámeno, když se Ježíš zastavil,
aby pomohl oné ženě.

Jaké by možná byly v ten okamžik vaše myšlenky a pocity, kdybyste byli na
jeho místě?

Přečtěte si Marka 5:36 a zjistěte, co Spasitel řekl, aby posílil Jairovu víru. To, co
najdete, byste si mohli označit.

Z tohoto příběhu se můžeme naučit tomu, že uplatňování víry v Ježíše Krista
vyžaduje, abychom v Něho věřili neustále, dokonce i v dobách nejistoty.

Přemítejte o těchto otázkách: Jak například bychom mohli tuto zásadu uplatňovat
ve svém životě? Proč podle vás Bůh občas zkouší naši víru?

Přečtěte si Marka 5:37–43 a zjistěte, co se stalo Jairově dceři. Povšimněte si, že ti,
kteří se Ježíšovi „posmívali“ (Marek 5:40), byli „trubač[i] i zástup hlučící“ (viz
Matouš 9:23–24), nikoli Petr, Jakub, Jan nebo dívčini rodiče.
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Ježíš vzkřísil Jairovu dceru z mrtvých.

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 neustále
uplatňovat víru v Ježíše Krista, dokonce
i v dobách nejistoty, vnese nám během
našich těžkostí do srdce pokoj.

Přečtěte si následující svědectví staršího
Bowena a zamyslete se nad tím, jak si
můžeme udržet víru bez ohledu na to,
co nám naše zkoušky přinesou:

„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, i vy živi budete“, 17.)

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

a. Kdy jste si vy nebo někdo, koho znáte, udrželi víru v Ježíše Krista v dobách
zkoušek a nejistoty?

b. Jaká požehnání jste získali díky tomu, že jste zůstali věrní? (Mohli byste se
vrátit zpět k tabulce, kterou jste si nakreslili do studijního deníku na začátku
této lekce a ke každé kategorii – fyzické, duchovní, duševní a sociální –
napsat několik vět o tom, jak vám Spasitel během vašich zkoušek pomohl.)

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

Prostudoval(a) jsem si Marka 4–5 a dokončil(a) jsem tuto lekci (datum).

Další otázky, úvahy a postřehy, o které bych se rád(a) podělil(a) se svým učitelem:
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8. BLOK: 2. DEN

Marek 6–8
Úvod
Ježíš byl ve svém rodném městě Nazarétu zavržen. Vyslal Dvanáct apoštolů, aby
kázali evangelium. Jan Křtitel byl na příkaz Heródesa Antipy zabit. Ježíš zázračně
nasytil zástup čítající více než 5 000 lidí, kráčel po vodě, utišil bouři a uzdravoval
nemocné. Poté soucitně uzdravil dítě posedlé ďáblem a také muže, který byl hluchý
a měl vadu řeči. U Galilejského jezera nasytil 4 000 lidí a odešel do Betsaidy, kde
postupně uzdravil slepého muže.

Marek 6:1–44
Ježíš je v Nazarétu zavržen a vysílá Dvanáct apoštolů; je zaznamenána smrt Jana
Křtitele; Ježíš zázračně sytí více než 5 000 lidí
Zamyslete se nad touto situací: Nově povolaný misionář je velmi nervózní ze svého
odjezdu na misii. Dělá mu potíže pronášet proslovy a není příliš společenský.

Co byste tomuto mladému misionáři řekli? ____________________

Při studiu Marka 6 vyhledejte 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.

V Markovi 6:1–13 čteme o tom, jak byl Ježíš ve svém rodném městě Nazarétu
zavržen. (Toto téma budete podrobněji probírat při studiu Lukáše 4:14–30.) Když
pobýval v Nazarétu, vyslal Dvanáct apoštolů, aby po dvou kázali evangelium.
Zatímco kázali evangelium, vymítali také ďábly a uzdravovali nemocné. Markovo
evangelium se zmiňuje také o tom, že Spasitelovi apoštolové pomazávali
nemocné olejem.

Když Heródes uslyšel o mnohých
zázracích, které Ježíš vykonal, obával se,
že Jan Křtitel vstal z mrtvých a že právě
on tyto zázraky koná. (Viz Marek 6:14.)
(V Markovi 6:17–29 se dozvídáme, že
Heródes, aby vyhověl přání své
manželky, dal Janu Křtiteli
setnout hlavu.)

V Markovi 6:30–33 se píše, že Dvanáct
apoštolů se vrátilo z míst, kde kázali
evangelium, a že Ježíš s nimi nastoupil
na loď, aby odpluli na místo, kde by
mohli být sami a kde by si mohli
odpočinout. Lidé z několika nedalekých
měst se však vydali na místo, kam měl
Ježíš připlout, a čekali tam na Něho.
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Přečtěte si Marka 6:34 a zjistěte, jak Spasitel na tento zástup zareagoval, i když si s
apoštoly chtěl odpočinout a být sám.

Vzpomeňte si na nějaký zážitek, kdy jste byli svědky novodobého příkladu toho, že
někdo obětoval osobní čas službě druhým, tak jako to dělal Ježíš.

Poté co Spasitel celý den učil tento zástup, vykonal veliký zázrak. Přečtěte si Marka
6:35–44 a Matouše 14:18 a očíslujte události podle jejich chronologického sledu.
(Správné odpovědi jsou uvedeny na konci této lekce.)

• Spasitel rozhojnil to, co učedníci přinesli, a uspokojil, a dokonce ještě předčil,
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.

Podle řeckého textu Marka 6:44 je zřejmé, že se jednalo o pět tisíc dospělých mužů.
Vezmeme-li v potaz, že byli přítomné i ženy a děti, počet nasycených byl větší. (Viz
Matouš 14:21.)

Povšimněte si, že než Spasitel vykonal tento zázrak, požádal apoštoly, aby Mu dali
oněch pět chlebů a dvě ryby, což bylo vše, co měli. Spasitel zvelebil tento pokrm,
aby zástup nasytil.

Jednou ze zásad, kterým se můžeme
z tohoto příběhu naučit, je ta, že když
Spasiteli nabídneme vše, co máme,
může náš dar zvelebit, aby
uskutečnil své záměry.

Ačkoli po nás Spasitel nežádá, abychom
Mu přinesli veškeré jídlo, které máme,
vyzývá ty, kteří usilují o uskutečnění
Jeho záměrů, aby Mu odevzdali všechny
své touhy, schopnosti, talenty,
dovednosti, silné stránky, dary a snahy.
(Viz 2. Nefi 25:29; Omni 1:26.)

1. Znovu se zamyslete nad dříve zmiňovanou situací nově povolaného
misionáře, jenž byl ze svého povolání nervózní, a do studijního

deníku odpovězte na tyto otázky:

a. Co by podle vás mohl na základě výše uvedené zásady tento misionář
udělat, aby dal Spasiteli vše, co má? Co by podle vás udělal Spasitel?

b. V jakých dalších situacích, ve kterých by byla znalost této zásady užitečná,
by se mohl mladý člen Církve ocitnout?

c. Jak Pán zvelebil vaše úsilí, aby uskutečnil svoje záměry?
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Marek 6:45–56
Ježíš kráčí po vodě a uzdravuje nemocné
V Markovi 6:45–56 se píše, že Ježíš poté, co nasytil 5 000 lidí, řekl svým učedníkům,
aby na lodi přepluli na druhý břeh Galilejského jezera. Pak řekl zástupu, aby se
rozešel, a odešel na horu, aby se pomodlil. Během noci propukla bouře a Spasitel
z hory pozoroval, jak Jeho učedníci zápolí s větrem. Poté k nim přišel po vodě
a bouři utišil. Informace obsažené v těchto verších byly podrobněji probrány již
dříve – při studiu Matouše 14.

Marek 7:1–8, 21
Ježíš kárá farizee, uzdravuje sužované a sytí 4 000 lidí
Při studiu Marka 7–8 zjistěte, čemu nás Spasitel učil, abychom dělali, když si
všimneme člověka v nouzi.

V Markovi 7:1–23 čteme, že Spasitel pokáral farizee za to, že se řídí nesprávnými
tradicemi a učil je a svoje učedníky, že zlé myšlenky a činy pocházejí „z vnitřku
z srdce lidského“ (Mark 7:21) a následně člověka poskvrňují.

Starší Bruce R. McConkie z Kvora Dvanácti apoštolů učil o „ustanovení starších“
(Marek 7:5) toto:

„Zákoníci a učitelé v průběhu let přidali k zákonu Mojžíšovu rabínské obřady
a výklady. Tyto tradice neboli ustanovení byly v praxi i formálně považovány za
důležitější a závaznější, než samotný zákon. Mezi tyto tradice patřilo rituální
omývání, jakási údajná ochrana před obřadní nečistotou, které Ježíš a jeho
učedníci ignorovali.

Tento proces přeměny pravdy na tradice – přeměny zákona Božího na ‚nauky
a přikázání lidí‘ [Překlad Josepha Smitha, Marek 7:7, v anglickém vydání Bible SPD] vzniklý
v důsledku výkladů a dodatků od neinspirovaných učitelů – je přesně tentýž proces, který
probíhal během velkého odpadlictví křesťanské éry. Zákoníci a kněží z doby počátku křesťanství
přidávali k čistým a jednoduchým naukám Kristovým například prodávání odpustků, které
osvobozovaly hříšníka od jeho minulých hříchů a opravňovaly ho páchat budoucí zločiny bez
božského trestu; (údajné) odpuštění hříchů skrze opakované a povrchní vyznání; modlení se ke …
svatým, nikoli k Pánu; uctívání obrazů a zpodobenin; … zákaz ženit se určený kněžím a dalším
církevním představitelům; … nošení drahocenných rouch a převleků kněžími a dalšími církevními
hodnostáři; používání komplikovaných náboženských titulů; rozšiřování církevních prostředků
prostřednictvím hazardních her atd.

Všechny tyto a další rádoby tradice jsou některými lidmi považovány za důležitější než zákon
Boží, který nám původně dal Mistr. Vskutku, takzvaná křesťanská církev v dnešní době je z velké
části založena na tradicích ‚starších‘, nikoli na nebeských zjeveních.“ (Doctrinal New Testament
Commentary, 3 vols. [1965–1973], 1:366–367.)

V Markovi 7:24–30 čteme, že Ježíš uzdravil dceru jedné řecké ženy, která byla
posedlá ďáblem. Uvědomte si, že v oné době se Spasitelovo působení týkalo domu
Izraele, nikoli pohanů, ale On přesto soucitně pomohl této pohanské ženě, která
byla v nouzi a měla v Něho víru.
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Na biblické mapě č. 11, „Svatá země v době novozákonní“, vyhledejte města Týrus
a Sidon a Galilejské jezero. Poté, co Spasitel opustil Týrus a Sidon, odešel na
východní stranu Galilejského jezera do oblasti Desíti měst, což byla oblast obývaná
především pohany.

Přečtěte si Marka 7:31–37 a zaměřte se na to, jak Spasitel projevil soucit s mužem,
který byl hluchý a neschopný se srozumitelně vyjadřovat.

Přečtěte si Marka 8:1–3 a zjistěte, jaké lidské potřeby si Ježíš všiml.

Ve verši 2 si povšimněte toho, co Spasitel k zástupu pociťoval.

Přečtěte si Marka 8:4–9 a zaměřte se na to, co Spasitel udělal, i když o to nebyl
požádán.

Ze Spasitelova soucitu k zástupu lidí, kteří měli hlad, a z toho, co pro ně udělal, se
dozvídáme, že Spasitelův příklad můžeme následovat tím, že budeme
vnímaví k potřebám druhých a poté jim pomůžeme tyto potřeby naplnit.

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.) Zvažte možnost napsat si tato slova do písem vedle Marka 8:4–9.

Když se budeme modlit a žádat Nebeského Otce o pomoc a když se budeme
v myšlenkách soustředit spíše na druhé než na sebe, může nám to pomoci lépe
porozumět potřebám druhých a pomoci je naplňovat. Pamatujte na to, že některé
potřeby nemusí být hned zřejmé.

Co může bránit naší schopnosti vnímat potřeby druhých a pomáhat je naplňovat?
____________________

Přečtěte si 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.)

2. Do studijního deníku napište něco o situaci, kdy jste si uvědomili,
že někdo potřebuje pomoci, a udělali jste si čas na to, abyste mu

pomohli. Také popište nějakou situaci, kdy si někdo všiml, že potřebujete
pomoci, a pomoc vám nabídl.

Dnes i v budoucnu se modlete o příležitosti, při kterých můžete pomáhat druhým
naplnit jejich potřeby, a vyhledávejte je.
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V Markovi 8:10–21 čteme, že poté co Ježíš zázračně nasytil čtyři tisíce lidí, odplul se
svými učedníky do města zvaného Dalmanuta. Tam po Něm farizeové žádali, aby
jim ukázal znamení. Ježíš jim odmítl toto znamení dát a jak se dozvídáme
z Překladu Josepha Smitha, učil, že „tomuto pokolení nebude dáno žádné
znamení, vyjma znamení proroka Jonáše; neboť jako byl Jonáš tři dny a tři noci
v břiše velryby, tak bude Syn muže pohřben v útrobách země“. (Překlad Josepha
Smitha, Marek 8:12, v anglickém vydání Bible SPD.)

Marek 8:22–38
Ježíš postupně uzdravuje slepého muže
V Betsaidě přivedli ke Spasiteli slepého muže, aby ho uzdravil. Přečtěte si Marka
8:22–26 a zaměřte se na to, jak Spasitel tohoto muže uzdravil.

Ve verši 24 si povšimněte toho, že když Spasitel poprvé vložil ruce na slepého
muže, vrátil se mu zrak, ale neviděl zcela jasně.

V Markovi 8:25 čteme, že onomu muži
se poté, co na něho Spasitel vložil ruce
podruhé, zrak zcela vrátil.

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?

V Markovi 8:27–38 si můžeme přečíst
Petrovo prohlášení o tom, že Ježíš je
Kristus. Spasitel řekl svým učedníkům,
aby ještě nezveřejňovali Jeho totožnost
jakožto Krista neboli Mesiáše. Také je
začal učit o svém nadcházejícím utrpení
a smrti v Jeruzalémě.

3. Do studijního deníku si
pod dnešní látku

napište toto:

Prostudoval(a) jsem si Marka 6–8
a dokončil(a) jsem tuto lekci (datum).

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

Správné pořadí odpovědí k činnosti z této lekce: 7, 5, 2, 4, 3, 1, 6. (Upraveno
z New Testament Student Manual [Church Educational System manual,
2014], 68.)

8. BLOK,  2 . DEN
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8. BLOK: 3. DEN

Marek 9:1–29
Úvod
Asi šest měsíců před Ukřižováním byl Ježíš, zatímco byl s Petrem, Jakubem a Janem
na hoře, proměněn (spatřen v oslaveném stavu). Nato tyto učedníky učil, že Jan
Křtitel byl Elias neboli prorok, který připravuje 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.

Marek 9:1–13
Ježíš je proměněn a učí Petra, Jakuba a Jana o Eliasovi
Zjistěte, kolik kliků nebo dřepů dokážete udělat za jednu minutu. Zde si
zaznamenejte svůj výsledek: ____________________

Proč by někdo mohl chtít nebo potřebovat získat větší fyzickou sílu?

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

a. Jak lze fyzickou sílu přirovnat k síle duchovní nebo k víře v Ježíše Krista?

b. V jakých situacích byste mohli potřebovat posílit svou víru v Ježíše Krista?

Při studiu Marka 9:1–29 se zaměřte na pravdy, které vám mohou pomoci
posílit víru.

Marek 9:1–13 obsahuje zprávu o Ježíšově proměnění na hoře v přítomnosti Petra,
Jakuba a Jana a o tom, jak se tam zjevili Mojžíš a Elias (Eliáš), o čemž jste se
dozvěděli během lekce k Matoušovi 17. Ježíš také tyto apoštoly učil tomu, že Jan
Křtitel naplnil prorokovanou roli Eliase. „Elias“ je označení pro ty, kteří připravují
cestu pro příchod Mesiáše.

Překlad Josepha Smitha nám pomáhá lépe porozumět Spasitelově odpovědi na
otázku, kterou Mu položili apoštolové: „Což to pak zákoníci praví, že Eliáš musí
přijíti prvé?“ (Marek 9:11.)

„On pak odpověděv, řekl jim: Elias přijde nejprve, připraví všecky věci, a učiti vás
bude o prorocích, jakož psáno jest o Synu člověka, že musí mnoho trpěti, a za nic
položen býti.

Opět pravím vám, že Elias již přišel, ale učinili mu, což chtěli, dokonce tak jak
o něm psáno jest, a on vydal svědectví o mně a oni ho nepřijali. Vpravdě to byl
Elias.“ (Překlad Josepha Smitha, Marek 9:10–11 [v anglickém vydání Bible SPD
poznámka pod čarou a u Marka 9:12; poznámka pod čarou b u Marka 9:13].)

Kdo je Elias? Starší Bruce R. McConkie z Kvora Dvanácti apoštolů vysvětlil úlohu
Eliase ve Znovuzřízení:
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„Existují tři různá zjevení, která označují Eliase jako tři rozdílné bytosti. Co z toho
můžeme vydedukovat?

… Mnoho andělských poslů sestoupilo z dvorany slávy, aby opět udělili klíče
a moci a předali své dispensace a slávy lidem na zemi. Přinejmenším sestoupili
tito: Moroni, Jan Křtitel, Petr, Jakub a Jan, Mojžíš, Eliáš, Elias, Gabriel, Rafael
a Michal. (NaS 13; 110; 128:19–21.) Je zjevné, že žádný posel nenesl celé

břemeno znovuzřízení sám, namísto toho každý z nich sestoupil s konkrétním obdarováním
z výsosti, je tedy zcela jasné, že Elias je směsice postav. Tento výraz musíme chápat jako jméno
a označení pro ty, jejichž posláním bylo předat klíče a moci lidem v této poslední dispensaci. [Viz
Doctrines of Salvation, comp. Bruce R. McConkie, 3 vols. (1954–1956), 1:170–174.]“ (Mormon
Doctrine, 2nd ed. [1966], 221.)

Marek 9:14–29
Ježíš vymítá zlého ducha ze syna jistého muže
Přečtěte si Marka 9:14–18 a zaměřte se na to, co se dělo, když se Spasitel vrátil
z hory ke svým dalším učedníkům.

Syn jednoho muže byl posedlý zlým
duchem, který způsoboval, že byl němý
a hluchý a měl i další potíže. (Viz Marek
9:17–18, 22, 25.) Představte si, že jste
tímto otcem. Jak by vaši víru ve
Spasitele a Jeho moc mohlo ovlivnit to,
že Jeho učedníci nedokázali uzdravit
vašeho syna?

Vžijte se do situace těch, kteří psali písma
President Brigham Young jednou položil tuto otázku: „Čtete písma tak, jako kdybyste byli na
místě mužů, kteří je psali? … Je vaší výsadou to tak pociťovat, abyste mohli být s duchem
a významem psaného slova Božího obeznámeni tak dobře, jako se svými každodenními
záležitostmi.“ (Učení presidentů Církve: Brigham Young [2004], 119.)

Přečtěte si Marka 9:19–22 a představte si, jak se asi tento otec cítil, když hovořil se
Spasitelem.

Starší Jeffrey R. Holland z Kvora Dvanácti apoštolů poskytl další náhled na pocity
a prosby 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“,
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Liahona, květen 2013, 93.)

Přečtěte si Marka 9:23 a zjistěte, čemu Spasitel učil tohoto otce.

Ve verši 23 byste si mohli označit slova, která učí této zásadě: Věříme-li v Ježíše
Krista, je pro nás všechno možné. (Slovo „všechno“ označuje všechna
spravedlivá požehnání, která jsou v souladu s vůlí, záměrem a načasováním
Nebeského Otce.)

2. Do studijního deníku si napište odpověď na tuto otázku: Jak víra
v tuto zásadu může pomoci někomu, kdo čelí těžkostem, které se

zdají být nepřekonatelné?

Přečtěte si Marka 9:24 a zjistěte, jak otec zareagoval na zásadu, které učil Spasitel.
Povšimněte si dvou částí otcovy odpovědi.

Přečtěte si následující slova staršího Hollanda, který učil, čemu prohlášení tohoto
otce učí o tom, 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.)

Zamyslete se nad druhou částí otcovy odpovědi: „Spomoz nedověře mé.“ (Marek
9:24.) Přemítejte o tom, co můžete dělat ve chvílích nevíry, pochybností či obav.

Přečtěte si Marka 9:25–27 a zjistěte, co Spasitel v odpověď na otcovu prosbu udělal.

Jednou ze zásad, kterým se můžeme z tohoto příběhu naučit, je to, že držíme-li se
toho, čemu věříme, a vyhledáváme-li Pánovu pomoc, pak nám pomůže posílit
naši víru.

3. Do studijního deníku si napište odpověď na jednu nebo obě
následující otázky:

a. Podívejte se na situace, které jste uvedli v 1. úkolu dnešní lekce. Jak lze
uplatnit tuto zásadu v těchto situacích?

b. Kdy jste vy nebo někdo, koho znáte, obdrželi Pánovu pomoc ve chvílích
nevíry, pochybností či obav díky tomu, že jste se drželi toho, čemu věříte,
a vyhledávali Ho?

Snažte se tuto zásadu uplatňovat ve chvílích nevíry, pochybností či obav, kterým
čelíte. Také se o tuto zásadu můžete podělit s někým z rodiny nebo přátel, kdo se
potýká s těžkostmi.

Připomeňte si, že otec přinesl svého syna nejprve k několika Ježíšovým učedníkům,
aby ho uzdravili. Představte si, že jste jedním z těchto učedníků. Jaké myšlenky
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nebo pocity byste asi měli, kdyby se vám nepodařilo z tohoto chlapce vyhnat
zlého ducha?

Přečtěte si Marka 9:28 a vyhledejte otázku, kterou učedníci položili Ježíšovi.

Ježíš v Markovi 9:19 popsal tamější národ jako „nevěrný“. Toto pokárání mohlo být
rovněž určeno Jeho učedníkům, kteří tam s Ním v tu chvíli byli. Slovo nevěrný zde
popisuje nedostatek víry v Ježíše Krista. Víra v Ježíše Krista je nezbytná k tomu, aby
mělo kněžské požehnání patřičný účinek.

Přečtěte si Marka 9:29 a zaměřte se na to, jak Spasitel na otázku svých učedníků
odpověděl.

Z tohoto verše se učíme tomu, že modlitbou a půstem můžeme posílit svou víru
v Ježíše Krista. Zvažte možnost zapsat si tuto zásadu do písem vedle verše 29.

Následující slova nám pomáhají porozumět různým situacím, ve kterých by se tato pravda dala
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.)

4. Do studijního deníku si napište o nějakém zážitku, kdy jste se vy
nebo někdo, koho znáte, setkali s tím, že se vaše víra prohloubila

skrze modlitbu a půst. Jak vám modlitba a půst pomáhají obdržet spravedlivá
požehnání, o která usilujete?

Zamyslete se nad tím, jak možná potřebujete posílit víru. Naplánujte si, kdy se
budete snažit prohloubit víru skrze modlitbu a půst. Tento plán byste si mohli
napsat na zvláštní papír a dát ho někam, kde vám bude připomínat váš cíl.

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

Prostudoval(a) jsem si Marka 9:1–29 a dokončil(a) jsem tuto lekci (datum).

Další otázky, úvahy a postřehy, o které bych se rád(a) podělil(a) se svým učitelem:
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8. BLOK: 4. DEN

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 je vedly k hříchu.

Marek 9:30–37
Ježíš předpovídá svoji smrt a Vzkříšení a učí o tom, kdo bude největší
v království Božím
Spasitel poté, co vyhnal zlého ducha z mladého muže (viz Marek 9:17–29),
procházel se svými učedníky Galilejí. Přečtěte si Marka 9:31–32 a vyhledejte
události, o kterých Spasitel prorokoval.

V těchto verších si povšimněte, že učedníci poté, co jim Ježíš řekl, že bude zabit
a třetího dne znovu vstane, opět neporozuměli tomu, co měl na mysli a báli se
Ho zeptat.

V Markovi 9:33–37 se dozvídáme, že
když Ježíš přišel do Kafarnaum, učil své
učedníky tomu, že ti, kteří pokorně
slouží druhým, budou v království
Božím považováni za největší neboli
budou mít nejúctyhodnější postavení.
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 [v anglickém vydání
Bible SPD poznámka pod čarou a u Marka 9:37].)

Marek 9:38–50
Ježíš varuje před ovlivňováním druhých k hříchu a neoproštění se od zlých vlivů
Jak byste reagovali, kdybyste potkali skupinu lidí, kteří se dívají a ukazují na
nějakou věc? Podívali byste se na to, na co se dívají oni, také?

To, jak se lidé chovají, dokáže často ovlivnit druhé a vést je k tomu, aby si osvojili
podobná slova, jednání či názory. Kdy jste byli svědkem toho, jak někdo změnil
slovní zásobu, jednání či názory v důsledku vlivu druhých? ____________________

Při studiu Marka 9:38–50 se zaměřte na pravdy, jež vám mohou pomoci zamyslet se
nad tím, jaký vliv máte na ty, kteří se snaží následovat Spasitele, a nad tím, jaký vliv
mají druzí na vás.

Přečtěte si Marka 9:38 a vyhledejte situaci, o které apoštol Jan řekl Spasiteli.
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Starší Bruce R. McConkie z Kvora Dvanácti apoštolů vysvětlil, že apoštolové se
tomuto muži snažili zabránit vymítat zlé duchy, protože nebyl jedním z těch, kteří
chodili s dvanácti apoštoly: „Nepatřil do vnitřního okruhu učedníků, kteří
s Mistrem každodenně cestovali, jedli, spali a rozmlouvali. … Ale z Pánovy
odpovědi je jasné, že byl členem království, právoplatným vykonavatelem, který
jednal pravomocí kněžství a mocí víry.“ (Doctrinal New Testament Commentary,

3 vols. [1965–1973], 1:417.)

Spasitel apoštolům řekl, aby muži nebránili, a učil, že ti, kteří pomáhají Jeho
zástupcům, budou odměněni. (Viz Marek 9:39–41.)

Přečtěte si Marka 9:42 a zjistěte, před čím Spasitel varoval. Slovo pohoršit v tomto
kontextu znamená svádět z cesty neboli vést někoho k hříchu.

Mezi maličké věřící v Ježíše patří Spasitelovi pokorní a důvěřiví učedníci jakéhokoli
věku. Také sem patří ti, kteří jsou mladí ve víře, například mládež či nově obrácení.

Starší McConkie vysvětlil, že „je lepší zemřít a odepřít si požehnání pokračující smrtelné
existence, než žít a odvádět duše od pravdy“, a tak zakusit nesmírné utrpení a odloučení od
Boha, které by naše skutky přinesly. (Doctrinal New Testament Commentary, 1:420.)

Jednou ze zásad, kterým se můžeme ze Spasitelova varování v Markovi 9:42 naučit,
je to, že pokud svádíme ty, kteří věří v Ježíše Krista, k hříchu, budeme se
z toho před Bohem zodpovídat.

Přemítejte o tom, jak někdo může svádět ty, kteří věří v Ježíše Krista, k hříchu.

Zamyslete se nad tím, jaký máte vliv na ty, kteří věří v Ježíše Krista. Ovlivňujete je
tak, aby v životě směřovali k Němu, nebo aby se od Něj odvraceli?

1. Do studijního deníku si napište, jak můžete ovlivňovat druhé, aby
věřili v Ježíše Krista a vyhýbali se hříchu. Jednu z těchto myšlenek si

zakroužkujte a stanovte si cíl, že podle ní budete jednat.

Pokuste se jednou rukou rozvázat a znovu zavázat tkaničku na botě, kravatu
nebo uzel.

S jakými těžkostmi byste se potýkali, kdybyste přišli o jednu ruku? Kdy by bylo
lepší přijít o jednu ruku, než si ponechat obě?

Amputace je operativní odnětí části těla, například ruky nebo nohy, která je značně
poškozena, infikována či postižena vážnou nemocí. Přestože amputace a následné
zotavení mohou být velice bolestivé a traumatické, zabraňuje to tomu, aby se
nemoc nebo infekce rozšířila do zbytku těla a způsobila další poškození, nebo
dokonce smrt.

Přečtěte si Marka 9:43 a zjistěte, čemu Spasitel učil ohledně toho, kdy by bylo lepší
přijít o jednu ruku, než si ponechat obě.

Spasitel obrazně učil, že by bylo lepší o jednu ruku přijít, než si ponechat obě,
pokud by nás neustále sváděla k hříchu. Neříkal, že si máme ruku doopravdy
utnout; byla to spíše řečnická figura, aby zdůraznil důležitost toho, čemu učil. Ježíš
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použil utnutí ruky jako přirovnání, aby ukázal, jak důležité a obtížné může být
oproštění se od některých nespravedlivých vlivů.

Díky Překladu Josepha Smitha dokážeme lépe porozumět Spasitelovu učení
v Markovi 9:43–48. V těchto verších se dozvídáme, že Spasitel použil ruku, nohu
a oko k tomu, aby symbolizoval vlivy, které nás v životě mohou svést k hříchu.

2. Do studijního deníku si
nakreslete obrázek

člověka. Zakroužkujte na tomto
obrázku ruku, nohu a oko. Přečtěte
si Překlad Josepha Smitha, Marek
9:40–48 (v Průvodci k písmům)
a zjistěte, ke komu Spasitel
přirovnal ruku, nohu a oko, jež
někoho „pohoršují“ neboli svádějí
k hříchu. K zakroužkované ruce,
noze a oku napište, co každá tato
část představuje. Slovo život v těchto
verších znamená věčný život.

Jak učil Spasitel, 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.
Zamyslete se nad tím, jak můžeme
přirovnat oproštění se od
nespravedlivých vlivů neboli vlivů, které
nás svádějí k hříchu nebo vedou ke
ztrátě víry, k odnětí ruky či nohy? Co se
podle veršů, které jste četli, může stát,
pokud se neoprostíme od nespravedlivých vlivů?

Zvažte možnost zapsat si do písem vedle Marka 9:43–48 tuto pravdu: Je lepší,
abychom se oprostili od nespravedlivých vlivů, než abychom byli odloučeni
od Boha.

Starší Walter F. González ze Sedmdesáti učil o dalších vlivech, 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.)

Oprostit se od nespravedlivých vlivů neznamená chovat se k druhým hrubě či je
odsuzovat nebo se nestýkat s lidmi, kteří nejsou 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
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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.

Zamyslete se nad těžkostmi, se kterými se můžeme setkat, když se oprostíme od
nespravedlivých vlivů. Jak můžeme poznat nejvhodnější způsoby, jak se oprostit od
nespravedlivých vlivů?

3. Přečtěte si následující situace. Do studijního deníku si napište
odpovědi na doprovodné otázky.

a. 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. Jaký vztah bych s nimi měl
mít? Co bych měl říct a udělat, abych se od těchto přátel vhodně odloučil?

b. 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?

c. Stále slýchám o jednom oblíbeném seriálu a rád bych se na něj někdy
podíval. Dozvěděl jsem se, že se v něm mluví sprostě a že obsahuje
nemorálnosti a násilí, ale je nepravděpodobné, že pak budu to špatné, co
tam uslyším nebo uvidím, napodobovat. Proč je tedy problém, abych se na
něj díval?

Ačkoli oproštění se od vlivů, které nás svádějí k hříchu, může být někdy těžké, proč
odměna, která zahrnuje i věčný život, stojí za tuto oběť?

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

a. Kdy jste se vy nebo někdo, koho znáte, rozhodli oprostit se od
nespravedlivých vlivů? (Nepište nic, co je příliš důvěrné nebo osobní.)

b. Jaká požehnání jste díky tomu získali?

Přemítejte o tom, zda nejsou ve vašem životě nějaké vlivy, které vás možná svádějí
k hříchu. Na samostatný list papíru si napište, jak se od těchto vlivů oprostíte. Dejte
si ho někam, kde ho budete mít často na očích.

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

Prostudoval(a) jsem si Marka 9:30–50 a dokončil(a) jsem tuto lekci (datum).

Další otázky, úvahy a postřehy, o které bych se rád(a) podělil(a) se svým učitelem:
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9. BLOK: 1. DEN

Marek 10–16
Úvod
Spasitel na konci své služby ve smrtelnosti opustil Galileu a putoval přes Pereu, což
je území východně od řeky Jordán, do Jeruzaléma. Zatímco byl v Pereji, vybízel
malé děti, aby k Němu přišly, a nabádal bohatého mladého knížete, aby prodal
veškerý svůj majetek a následoval Ho. V Jeruzalémě Spasitel uviděl jednu chudou
vdovu, jak vhodila dva šarty do chrámové pokladnice. Později, když byl Ježíš na
večeři v Betany, Ho Maria, jako přípravu na Jeho pohřbení, pomazala. Spasitel trpěl
v Getsemanech a později 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.

Marek 10:1–16
Ježíš učí nauce o manželství a vybízí malé děti, aby k Němu přišly
Přemýšlejte o dětech, které znáte.

Jaké vlastnosti nebo charakteristiky na
dětech obdivujete?
____________________

Při studiu Marka 10:1–16 vyhledejte
pravdu, která učí tomu, proč se máme
stát jako malé děti.

V Markovi 10:1–12 se dočítáme, že
zatímco byl Spasitel v Pereji, učil její
obyvatele o důležitosti manželství. Pro
více informací o Spasitelově učení na
toto téma byste si mohli znovu projít
materiál k Matoušovi 19:1–12.

Starší Bruce R. McConkie z Kvora
Dvanácti řekl o učení Ježíše Krista
o manželství a rozvodu v Matoušovi
19:1–12 a Markovi 10:1–12 toto:

„Nauky našeho Pána o manželství a rozvodu, tak jak jsou zaznamenány zde, jsou
neúplné a nedokončené. Lze je pochopit pouze tehdy, když se nad nimi
zamyslíme ve spojení se zákonem celestiálního manželství, jenž byl znovu zjeven
v dnešní době. Tytéž obecně platné zásady, které řídí věčné manželství, byly
v Ježíšově době známy učedníkům a také, alespoň z části, farizeům, a ti všichni
jim rozuměli. Ale oba zachovalé záznamy Matouše i Marka, ve kterých Mistr

diskutuje o manželství a rozvodu, jsou tak zestručněné a zkrácené, že tento problém vysvětlují
nesrozumitelně. …

Rozvod není součástí plánu evangelia, bez ohledu na druh manželství, kterého se týká. Ale
protože lidé ve skutečnosti nežijí vždy v souladu s měřítky evangelia, připouští Pán rozvod
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z určitých důvodů, jež závisejí na duchovní stabilitě dotyčných lidí. … V dnešní době jsou rozvody
v souladu s občanskoprávními zákony přípustné a Církev dovoluje rozvedeným jedincům, aby
znovu uzavřeli sňatek bez poskvrny nemorálnosti, k čemuž by pod vyšším systémem zcela jistě
došlo.“ (Doctrinal New Testament Commentary, 3 vols. [1965–1973], 1:546–547.)

Přečtěte si Marka 10:13–14 a zjistěte, co se stalo, když někteří lidé přivedli k Ježíšovi
malé děti, aby se na Něj podívaly.

Přečtěte si Marka 10:15–16 a zjistěte, čemu Spasitel učil své učedníky, když vyzval
malé děti, aby k Němu přišly. Slova „[přijal] království Božího“ ve verši 15 se týkají
toho, když člověk přijme evangelium a stane se členem Pánovy Církve.

Co se na základě těchto veršů stane, když přijmeme evangelium jako malé děti? Na
tuto otázku odpovězte tím, že dokončíte tuto zásadu: Když přijmeme
evangelium jako malé děti, budeme připraveni ____________________.

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

a. Co podle vás znamená přijmout evangelium „jako dítě“ (Marek 10:15)?

b. Jak by podle vás někdo, kdo přijal evangelium jako malé dítě, četl písma,
modlil se a uctíval Boha v Církvi?

Marek 10:17–45
Spasitel nabádá bohatého mladého knížete, aby prodal veškerý svůj majetek
a následoval Ho; udílí radu svým učedníkům, aby si navzájem sloužili
Přečtěte si Marka 10:17–20 a zjistěte, co se stalo poté, co Spasitel požehnal malým
dětem. Zvažte možnost označit si otázku, kterou muž položil Spasiteli, a to, jak na
ni Spasitel odpověděl.

Jak byste popsali muže, který přišel za Ježíšem? ____________________

Záznam o tomto muži, který přišel za Spasitelem, se nachází také v Matoušovi 19.
Přečtěte si Matouše 19:20 a zjistěte, jak tento muž odpověděl na Spasitelovo
nabádání, aby dodržoval přikázání. Mohli byste si označit dodatečnou otázku, na
kterou se Ho tento mládenec zeptal.

2. Do studijního deníku si napište tuto otázku: Čehož mi se ještě
nedostává? V průběhu lekce budete odpovídat na další otázky, jež

s touto otázkou souvisejí.

Přečtěte si Marka 10:21 a zjistěte, jak Spasitel tomuto mládenci odpověděl.

Povšimněte si slov „Ježíš pohleděv na něj, zamiloval ho“ ve verši 21. Proč je podle
vás důležité vědět, že Ježíš pociťoval k tomuto mládenci lásku, ještě než mu řekl,
čeho se mu nedostává?

Z těchto veršů se můžeme naučit, že protože 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.
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Přečtěte si Marka 10:22 a zaměřte se na to, jak mládenec zareagoval, když mu
Spasitel udělil radu, aby prodal všechno, co měl. Proč podle verše 22 takto
zareagoval?

Jak vztáhnout text písem více na sebe
Vložíte-li do písem své jméno, může vám to pomoci k tomu, aby pravdy z určité pasáže pro vás
měly větší význam. Jestliže budete číst písma, jako by byla napsána pro vás, může vám to pomoci
naslouchat hlasu Ducha, jak promlouvá k vám.

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.

3. Do studijního deníku pod otázku „Čehož mi se ještě nedostává?“ si
napište odpovědi na tyto otázky:

a. Jaké oběti, jež od nás Pán požaduje, může být těžké přinášet?

b. Napište si něco o nějaké oběti, kterou od vás Pán někdy požadoval (nebo
nyní požaduje) a kterou může být těžké přinést.

S modlitbou přemítejte o otázce „Čehož mi se ještě nedostává?“ a uposlechněte
jakákoli nabádání, která obdržíte ohledně obětí, které si Pán přeje, abyste přinesli.

Přečtěte si Marka 10:23–27. Následující výňatek z Překladu Josepha Smitha
upřesňuje Spasitelova slova v Markovi 10:27: „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 je toto všechno možné.“ (Překlad Josepha Smitha,
Marek 10:26 [v anglickém vydání Bible SPD poznámka pod čarou a u Marka
10:27].)

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?

Přečtěte si Marka 10:28–31 a zaměřte se na to, co Ježíš slíbil těm, kteří jsou ochotni
vzdát se všeho, aby Ho mohli následovat. Následující výňatek z Překladu Josepha
Smitha upřesňuje Spasitelova slova v Markovi 10:31: „Jsou však mnozí, kteří se činí
prvními, již budou poslední, a poslední prvními. To pak pověděl, káraje Petra…“
(Překlad Josepha Smitha, Marek 10:30–31 [v anglickém vydání Bible SPD
poznámka pod čarou a u Marka 10:31].)

Z těchto veršů se dozvídáme tuto zásadu: Abychom mohli obdržet věčný život,
musíme být ochotni vzdát se všeho, co od nás Pán požaduje.

Proč věčný život stojí za jakoukoli oběť, o niž jsme požádáni?

V Markovi 10:35–45 se dozvídáme, že Jakub a Jan požádali Ježíše, zda by ve
věčném království mohli sedět na čestných místech po Jeho pravici a levici. Spasitel
poté dvanáct apoštolů učil tomu, že nemají být jako pohanští vedoucí, kteří
uplatňují nad druhými svou pravomoc. Ti, kteří jsou největšími v království Božím,
jsou služebníky všech.
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Marek 11–13
Spasitel učí v chrámu a sleduje vdovu, jak vhazuje šarty do chrámové pokladnice
V následujících dvou příkladech dávají dvě osoby oběť Pánu. Přemýšlejte o tom, jak
se tyto oběti od sebe liší.

• 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.

• Jistý muž slouží jako president kůlu. Jiný muž v tomtéž kůlu slouží jako učitel
Primárek.

Jak se může člověk cítit, jeví-li se jeho oběť Pánu v porovnání s oběťmi druhých
malá? ____________________

Při studiu Marka 11–13 vyhledávejte pravdy, které vám pomohou poznat, jak Pán
pohlíží na oběti, které Mu přinášíte.

V Markovi 11:1–12:40 se dozvídáme, že
když se Spasitel blížil ke konci své
služby ve smrtelnosti, vjel triumfálně do
Jeruzaléma, vyhnal z chrámu
penězoměnce a učil v něm.

Když byl Ježíš v chrámu, byl svědkem
toho, jak lidé přinášeli do chrámové
pokladnice peníze jako oběť Bohu.
Přečtěte si Marka 12:41–44 a zjistěte,
čeho byl Spasitel u pokladnice
svědkem.

Co Spasitel řekl o oběti oné chudé vdovy v porovnání s oběťmi druhých?

Podívejte se na minci, která má ve vaší měně nejnižší hodnotu. Šart byla „nejmenší
bronzová mince, kterou Židé používali“. (Bible Dictionary, „Money“.)

4. Do studijního deníku si napište odpověď na tuto otázku: Proč si
podle vás Spasitel vážil oběti této vdovy více než obětí ostatních?

Na základě toho, co Pán řekl o této vdově, se můžeme naučit této zásadě: Jsme-li
ochotni dát Pánu vše, co máme, pak naši oběť přijme, i když se zdá být
v porovnání s oběťmi druhých malá.

K tomu, abychom dali Pánu vše, co máme, potřebujeme víru. Zásadě oběti učí
Lectures on Faith [Přednášky o víře]: „Povšimněme si nyní, že náboženství, které
nevyžaduje oběť všech věcí, nikdy nemá moc dostatečnou k tomu, aby vytvořilo
víru nutnou pro život a spasení.“ (Lectures on Faith [1985], 69.)

V Markovi 13 se dozvídáme, že Spasitel učil své apoštoly o Druhém příchodu. Tyto
nauky jste studovali při studiu knihy Joseph Smith–Matouš. (Viz lekce k 6. bloku:
2. den.)
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Marek 14:1–9
Maria pomazává Spasitele
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. Spasitel během posledního týdne svého života mnohokrát
cestoval tam a zpět z Betany do Jeruzaléma.

Přečtěte si Marka 14:3 a Jana 12:3 a zjistěte, jaký skutek víry a lásky vykonala Maria
pro Ježíše.

Starší James E. Talmage z Kvora Dvanácti apoštolů prohlásil: „Pomazání hlavy
hosta běžným olejem bylo vyjádřením úcty; pomazání i jeho nohou bylo projevem
neobvyklé a hluboké úcty; ale pomazání hlavy i nohou nardem v tak velké míře
bylo skutkem projevení zbožné úcty zřídka prokazované i králům. Mariin skutek
byl vyjádřením hlubokého obdivu; byl to vonný příval srdce přetékajícího uctivostí
a láskou.“ (Jesus the Christ, 3rd ed. [1916], 512.)

Projděte si Marka 14:4–9 a zjistěte, jak někteří, již byli přítomni u večeře,
zareagovali na to, co Maria udělala.

Jak Spasitel odpověděl těm, kteří Marii kritizovali?

Slova „Dobrýť skutek učinila nade mnou“ ve verši 6 naznačují, že Spasitel byl tím,
co Maria udělala, potěšen. Slova „ona což mohla, to učinila“ ve verši 8 znamenají,
že Maria dala Pánu to nejlepší, co mohla.

Z těchto veršů se dozvídáme, že Spasitel je potěšen, když Mu dáváme ze sebe
to nejlepší.

5. Zamyslete se nad touto zásadou a nad zásadou, kterou jste
rozpoznali z příběhu o vdově a jejích šartech, a vypracujte ve

studijním deníku tyto úkoly:

a. Vysvětlete, jak by víra v tyto pravdy mohla pomoci těm, kteří mají pocit, že
nemají mnoho, co by mohli Pánu dát.

b. Popište nějaký okamžik, kdy jste byli svědky toho, jak někdo dal Pánu ze
sebe to nejlepší.

Přemýšlejte o tom, zda v současné době dáváte ze sebe Pánu to nejlepší. Vyberte si
jednu stránku života, v níž byste se mohli zlepšit, a stanovte si cíl, který vám
pomůže dát Pánovi ze sebe to nejlepší.

Marek 14:10–16:20
Ježíš zahajuje Usmíření tím, že trpí v Getsemanech; je zrazen Jidášem Iškariotským
a předveden před židovské vůdce
V Markovi 14:10–16:20 se dozvídáme, že Ježíš a apoštolové slavili svátek přesnic
a že Ježíš představil symboly svátosti. Poté odešli do zahrady getsemanské, kde
Ježíš trpěl za naše hříchy. Pak byl zrazen Jidášem Iškariotským, nespravedlivě
souzen sanhedrinem a odsouzen k smrti. Spasitel se poté, co zemřel na kříži a byl
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vzkříšen, zjevil svým apoštolům a řekl jim, aby přinesli evangelium světu, a slíbil
jim, že ty, kteří věří, budou provázet znamení. (Tuto látku jste studovali v lekcích
k Matoušovi 26–28.)

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

Prostudoval(a) jsem si Marka 10–16 a dokončil(a) jsem tuto lekci (datum).

Další otázky, úvahy a postřehy, o které bych se rád(a) podělil(a) se svým učitelem:
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Úvod k Lukášovu evangeliu
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 vám může pomoci prohloubit porozumění učení Ježíše Krista
a pomůže vám 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 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 tím 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;
a příběh o vzkříšeném Pánu, který kráčel po boku svých učedníků na cestě do
Emaus (viz Lukáš 24:13–32).
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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 učí v chrámu. Jan
Křtitel káže pokání a křtí Ježíše. Lukáš uvádí Ježíšův rodokmen.

Lukáš 4–8. Ježíš Kristus je pokoušen na poušti. V Nazarétu se prohlašuje za
Mesiáše a je zavržen. Vybírá si 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 více
než 5 000 lidí a je proměněn na hoře. Povolává sedmdesát a posílá je učit. 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. 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

176



9. BLOK: 2. DEN

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 ten
samý anděl zjevil Marii a oznámil jí, že se stane matkou Syna Božího. Maria
navštívila Alžbětu a společně se radovaly z příchodu Spasitele. O tři měsíce později
se Alžbětě narodil Jan, který vešel ve známost jako Jan Křtitel.

Lukáš 1:1–4
Lukáš vysvětluje, proč napsal své evangelium
Poznáte, jakou událost zachycují jednotlivé obrázky? Pod každý z nich danou
událost popište.

Jsou zde zachyceny některé události
a učení ze Spasitelovy služby ve
smrtelnosti, které zaznamenal Lukáš,
ale které se nenacházejí v evangeliu
Matouše, Marka ani Jana.

Lukáš v úvodu svého evangelia oslovuje
někoho jménem Teofil (viz Lukáš 1:3)
a vysvětluje své pohnutky k jeho
sepsání. Teofil znamená „přítel Boha“.
(Bible Dictionary, „Theophilus“.)

Přečtěte si Lukáše 1:1–4 a vyhledejte
Lukášovy pohnutky, které ho vedly
k sepsání tohoto evangelia.

Co můžete podle Lukáše 1:4 získat,
když budete studovat Lukášovo
evangelium?

Díky studiu Lukášova evangelia budete
moci zvěděti jistotu (viz Lukáš 1:4)
pravd, kterým se učíte o Ježíši Kristu.
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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
narození Jana a Alžběta otěhotní
Na jak dlouho podle vás dokážete
zadržet dech? Nastavte si na stopkách
10 až 30 sekund a spusťte je, jakmile
zadržíte dech, nebo čas sledujte na
vteřinové ručičce hodin. Pokud to
zvládnete, vydržte zadržovat dech až do
okamžiku, kdy zazní signál na
stopkách, nebo do konce
stanovené doby.

Na co jste mysleli během posledních
pár sekund před tím, než zazněl signál
na stopkách a čas se naplnil? Jak se
možná zadržování dechu podobá
naději, kterou člověk pociťuje, zatímco
očekává, že dojde k naplnění
Božích slov?

Přemítejte o požehnání nebo odpovědi
od Boha, na které čekáte nebo ve které
doufáte. Při studiu Lukáše 1 vyhledejte
pravdy, které vám mohou pomoci, když
budete čekat na to, aby se ve vašem
životě naplnila Boží slova.

Přečtěte si Lukáše 1:5–7 a vyhledejte
požehnání, na které Zachariáš a Alžběta
čekali většinu svého života.

Co se z těchto veršů o Zachariášovi a Alžbětě dozvídáme?

Zachariáš i Alžběta byli oba z rodu Aronova, z něhož se vybírali všichni kněží
a vysocí kněží Izraele. Jan byl tedy přirozeným dědicem Aronova kněžství a jeho
vedoucí úlohy. Prorok Joseph Smith řekl: „Zachariáš byl kněz, který vykonával
obřady v chrámu, a tedy i Jan byl po otci knězem a držitelem klíčů Aronova
kněžství.“ (History of the Church, 5:257.)

V Lukášovi 1:8–10 je zaznamenáno, že Zachariášovým úkolem bylo zapálit kadidlo
v chrámu v Jeruzalémě. To byla pocta, které se knězi dostalo jen jednou za život.

Přečtěte si Lukáše 1:11–13 a zjistěte, co se přihodilo, zatímco byl Zachariáš
v chrámu.

Ve verši 13 si povšimněte toho, že anděl řekl: „Jest uslyšána modlitba tvá.“
Zachariáš a Alžběta se pravděpodobně modlili po mnoho let, aby mohli mít dítě.
Tato slova byste si mohli v písmech označit.

Jak se Zachariáš asi cítil, když uslyšel, že on a Alžběta budou mít syna, přestože
„zstarali ve dnech svých“ (Lukáš 1:7)?
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V Lukášovi 1:14–17 se píše, že anděl Gabriel řekl Zachariášovi, že on a Alžběta
budou „míti radost“ (Lukáš 1:14) a že jejich syn připraví mnoho lidí pro Pána.

Přečtěte si Lukáše 1:18–20 a zjistěte, jak Zachariáš zareagoval na Gabrielovo
poselství. Prorok Joseph Smith učil, že Gabriel je Noé a že „je, v kněžství, další
v pravomoci po Adamovi“. (Učení presidentů Církve: Joseph Smith [2008], 104.)

Všimněte si, co se Zachariášovi stalo, protože pochyboval o andělových slovech.
Zvažte možnost si ve verši 20 označit, co anděl řekl o slovech neboli o poselství, jež
Zachariášovi sdělil.

Od anděla Gabriela se dozvídáme tuto pravdu: Slova Páně pronesená skrze Jeho
služebníky se ve svém čase naplní. „Ve svém čase“ znamená v souladu
s Pánovým načasováním.

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

a. Jak vědomí toho, že se Pánova slova naplní v souladu s Jeho načasováním,
může ovlivnit to, jaký postoj zaujmeme ke slibům Páně?

b. Jak může tato pravda pomoci někomu, kdo touží po naplnění
božského slibu?

V Lukášovi 1:21–24 se dozvídáme, že když Zachariáš opustil chrám, nemohl mluvit.
Tak jak anděl slíbil, Alžběta později otěhotněla.

Přečtěte si Alžbětina slova v Lukášovi 1:25 a zamyslete se nad tím, jak se Alžběta
asi cítila, když se připravovala na narození svého dítěte. Alžbětina slova, že Bůh
„odjal [její] pohanění mezi lidmi“, se vztahují k hanbě, kterou pociťovala kvůli
tomu, že byla bezdětná. V té době a v dané kultuře se přivádění dětí na svět vysoce
cenilo, a neschopnost mít dítě s sebou nesla pohrdání a pocity méněcennosti.

Lukáš 1:26–38
Anděl Gabriel oznamuje Marii narození Ježíše
Z Lukáše 1:26–27 se dozvídáme, že v šestém měsíci Alžbětina těhotenství byl anděl
Gabriel poslán k Marii, panně v Nazarétu.

Přečtěte si Lukáše 1:28–33 a vyhledejte slova, která mohla Marii pomoci porozumět
důležitosti úkolu, který jí Bůh dal. Zvažte možnost si to, co najdete, označit. Ježíš je
„řecká podoba jména Jozue nebo Jesua, ‚Bůh je pomoc‘ či ‚spasitel‘“. (Bible
Dictionary, „Jesus“.)

Povšimněte si, že titul „Syn Nejvyššího“ (Lukáš 1:32) se vztahuje k nauce, že Ježíš
Kristus je Syn Boha Otce.

Přečtěte si Lukáše 1:34 a vyhledejte otázku, kterou Maria položila. Její slova „já
muže nepoznávám“ znamenají, že byla panna.

Přečtěte si Lukáše 1:35–37 a zjistěte, co anděl Marii odpověděl.

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.
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V Lukášovi 1:37 si všimněte pravdy, kterou anděl uvedl a která pomáhá vysvětlit
tuto zázračnou událost. Mohli byste si ji v písmech označit.

Přemítejte o určitých situacích, kdy se může zdát obtížné, či dokonce nemožné
uposlechnout určitých přikázání. Níže si zapište tři nebo čtyři příklady:
____________________

2. Zamyslete se nad touto pravdou: U Boha není nic nemožné. Do
studijního deníku si napište odpověď na tuto otázku: Co by podle

vás mohly Maria či Alžběta říci, aby nás povzbudily, když máme pocit, že Pán
od nás požaduje něco obtížného či nemožného? Pak si napište něco o určitém
zážitku, který posílil Vaši víru v to, že u Boha není nic nemožné.

Přečtěte si Lukáše 1:38 a zjistěte, jak Maria andělovi odpověděla.

Jaký důkaz toho, že Maria věřila andělovým slovům, nalézáte v tomto verši?

Zamyslete se nad tím, jak se Mariino přijetí andělových slov lišilo od reakce
Zachariáše na to, co mu anděl sdělil v chrámu. Přemítejte o tom, jak můžete
následovat příklad Marie a Alžběty tím, že budete věřit, že nic, o co vás Pán v životě
požádá, pro vás nebude s Jeho pomocí nemožné.

Lukáš 1:39–56
Maria navštěvuje Alžbětu a obě svědčí o Spasiteli
Alžběta a Maria naplnily důležité role,
které pomohly změnit svět. Přečtěte si
Lukáše 1:41–45 a vyhledejte Alžbětino
svědectví, které pronesla, když byla
„naplněna … Duchem svatým“ (Lukáš
1:41).

Co Alžběta díky svědectví, které
obdržela od Ducha Svatého, již
o Marii věděla?

Přečtěte si Lukáše 1:46–49 a zjistěte, jak
Maria chválila Pána.

Ve verši 49 si povšimněte, že Maria řekla, že Pán pro ni „učinil veliké věci“. Znovu
si přečtěte Lukáše 1:34, 38, 45–46 a zjistěte, co z toho, co Maria udělala, umožnilo
Pánu udělat pro ni „veliké věci“.

Stejně jako měli své role v Božím plánu Zachariáš, Alžběta a Maria, tak máme i my
důležité role, které nám Pán určil. Z tohoto příběhu se dozvídáme, že pokud se
budeme věrně snažit naplňovat role, které pro nás Pán má, bude pro nás moci
v životě vykonat veliké věci.

3. Zamyslete se nad rolemi, které si Pán přeje, abyste v Jeho plánu
naplňovali, a ve studijním deníku odpovězte na tuto otázku: Co se

může ve vašem životě stát, pokud budete na Pána reagovat stejně jako Maria?
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President Ezra Taft Benson svědčil o požehnáních, která pramení z toho, když se
v životě obrátíme k Bohu a věrně se snažíme řídit Jeho vůlí: „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.)

Lukáš 1:57–80
Narození Jana Křtitele
V Lukášovi 1:57–80 je vysvětleno, že poté, co Alžběta porodila, Zachariáš písemně
potvrdil, že dítě má dostat jméno Jan. Jméno Jan znamená „Jehova je milostivý“.
V tom okamžiku byl schopen znovu promluvit a prorokoval o poslání Ježíše Krista
a Jana. Pokud budeme věrně naplňovat své božsky dané role tak jako Zachariáš,
Alžběta a Maria, Pán pro nás a skrze nás bude rovněž moci vykonat veliké věci.
Zamyslete se nad tím, jak můžete naplňovat své vlastní role v Pánově plánu.

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

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

Další otázky, úvahy a postřehy, o které bych se rád(a) podělil(a) se svým učitelem:
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9. BLOK: 3. DEN

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.)

Lukáš 2:1–20
V Betlémě se narodil Ježíš
Nakolik si věříte, pokud jde o vaše
znalosti událostí spojených s narozením
Spasitele? Otestujte se prostřednictvím
následujícího kvízu. Ke každému
tvrzení napište, zda je pravdivé (P), či
nepravdivé (N).

____ 1. Maria a Jozef putovali do
Betléma, aby zaplatili daně.

____ 2. Cesta, kterou Maria a Jozef
ušli z Nazarétu do Betléma, byla
dlouhá 44 kilometrů.

____ 3. Malého Ježíše uložili 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.

Během studia Lukáše 2 vyhledejte odpovědi na tyto otázky a zjistěte, zda jste je
zodpověděli správně.

Přečtěte si Lukáše 2:1–5 a zjistěte, proč Jozef a Maria putovali do Betléma.

Císař chtěl provést evidenci neboli sčítání obyvatel. Bylo to kvůli odvodům daní.

Nalistujte si biblickou mapu č. 11 „Svatá země v době novozákonní“, kterou
naleznete v Průvodci k písmům v oddíle Biblické mapy a fotografie. Najděte na
mapě města Nazarét a Betlém.

Všimněte si, že „Betlém leží asi 140 kilometrů jižně od Nazarétu, přičemž urazit
tuto vzdálenost pěšky zabere nejméně čtyři až pět dní, možná déle, vezmeme-li
v potaz Mariin stav“. (New Testament Student Manual [Church Educational System
manual, 2014], 143.)
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Zamyslete se nad tím, jaké okolnosti by podle vás byly nejvhodnější pro narození
Stvořitele a Spasitele světa. Přečtěte si Lukáše 2:6–7 a zaměřte se na to, za jakých
okolností se Ježíš narodil.

Přečtěte si Lukáše 2:8–14 a zaměřte se na to, jak bylo Spasitelovo narození
oznámeno.

Povšimněte si, že v Lukášovi 2:10 je
popsáno, co můžeme pociťovat díky
tomu, že se narodil Spasitel. Zvažte
možnost zapsat si do svých písem tuto
pravdu: Díky tomu, že se na zemi
narodil Spasitel, můžeme pociťovat
velkou radost.

Při dalším studiu Lukáše 2 vyhledejte
příklady toho, jak zjištění, že se narodil
Spasitel, přineslo radost druhým.

Přečtěte si Lukáše 2:15–20 a označte si
slova, z nichž je patrné, jak pastýři
reagovali na andělovy pokyny.

Povšimněte si, že pastýři na andělovo
poselství zareagovali okamžitě. O čem
získali pastýři svědectví na základě
toho, že zareagovali na toto poselství?

Znovu si přečtěte Lukáše 2:17–20 a zjistěte, co pastýři udělali poté, co získali
svědectví o Ježíši Kristu. Proč podle vás pastýři hovořili s druhými o tom, co zažili
a slyšeli?

1. Ve studijním deníku vypracujte tyto úkoly:

a. Na základě toho, čemu jste se naučili z jednání zmíněných pastýřů, doplňte
tuto zásadu: Když získáme své vlastní svědectví o Ježíši Kristu, budeme
si přát ____________________.

b. Zamyslete se nad tím, kdy jste pociťovali touhu podělit se o své svědectví
o Ježíši Kristu a Jeho evangeliu s druhými. Zapište si, proč jste po tom
toužili.

Lukáš 2:21–39
Simeon a Anna prohlašují, že Ježíš je Spasitel světa
V Lukášovi 2:21–24 se dočítáme, že Maria a Jozef představili Ježíše osmý den 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.

Přečtěte si příběh o Simeonovi uvedený v Lukášovi 2:25–32. (Všimněte si, že slova
„očekávající potěšení Izraelského“ v Lukášovi 2:25 označují čekání na příchod
Mesiáše.) Pak si v Lukášovi 2:36–38 přečtěte příběh o Anně. V obou těchto
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příbězích se zaměřte na to, jak zjištění, že se narodil Spasitel, přineslo těmto
lidem radost.

Jak svědčili Simeon a Anna o Ježíši Kristu?

V Lukášovi 2:34–35 čteme, že Simeon také požehnal Marii a Jozefovi. Překlad
Josepha Smitha objasňuje Simeonovo proroctví určené Marii: Ano, pronikne jím
kopí a zasadí ránu i tvé vlastní duši, aby zjevena byla z mnohých srdcí myšlení.
(Překlad Josepha Smitha, Lukáš 2:35 [v anglickém vydání Bible SPD].)

2. Ve studijním deníku vysvětlete, proč vám znalost toho, že se narodil
Spasitel, přináší radost. Zvažte možnost podělit se o toto svědectví

s některým ze svých přátel nebo během rodinného domácího večera.

Podle Lukáše 2:39 se Maria a Jozef s Ježíšem poté, co Ho představili v chrámu,
vrátili domů do Nazarétu.

Lukáš 2:40–52
Ježíš jako chlapec prospívá „moudrostí, a věkem, a milostí, u Boha i u lidí“
Napište si, co byste na sobě chtěli
zlepšit: ____________________

Jak vám poznání toho, jaký Ježíš byl,
když byl ve vašem věku, může pomoci
stát se takovým člověkem, jakým si
přejete být?

Písma obsahují jen několik podrobností
o Ježíšově mládí, ale tyto podrobnosti
pro nás mohou být velkým požehnáním
a mohou nás vést v naší snaze se
zlepšovat. Přečtěte si Lukáše 2:40
a zjistěte, jak Lukáš popsal Ježíšovo
dětství.

Dále si přečtěte Lukáše 2:41–49
a zjistěte, co Ježíš udělal, když Mu
bylo 12 let.

Proč Ježíš zůstal v chrámu? (Přečtěte si
Překlad Josepha Smitha, Lukáš 2:46
v Průvodci k písmům
[scriptures.lds.org] a zjistěte, jak
Překlad Josepha Smitha objasňuje, co
Ježíš dělal v chrámu.)
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Pokud máte k dispozici 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
stránkách LDS.org, mohli byste si ho
pustit a podívat se, jak popisuje to, co se
stalo, když Jozef a Maria našli Ježíše
v chrámu. Pokud toto video k dispozici
nemáte, přečtěte si Lukáše 2:48–50
a zjistěte, co Ježíš řekl Marii a Jozefovi, když Ho našli.

Co tato zpráva odhaluje o Ježíšově znalosti Jeho božské identity v době, kdy byl
mladým mužem?

Prorok Joseph Smith prozradil o mládí Ježíše Krista toto: „Když byl ještě
chlapcem, měl veškerou inteligenci potřebnou k tomu, aby mohl vládnout nad
královstvím Židů a řídit ho, a dokázal rozmlouvat s těmi nejmoudřejšími
a nejpřemýšlivějšími učiteli zákona a teologie a způsobit, že se jejich teorie
a zvyklosti jevily jako pošetilost v porovnání s moudrostí, kterou vlastnil; ale On
byl stále pouhým chlapcem, který postrádal fyzickou sílu i jen k tomu, aby se

mohl sám bránit; a byl vystaven zimě, hladu a smrti.“ (History of the Church, 6:608.)

Přečtěte si Lukáše 2:51–52 a zjistěte, v jakých oblastech se Ježíš rozvíjel. (Viz také
Překlad Josepha Smitha, Matouš 3:24–26 [v Průvodci k písmům].)

V Lukášovi 2:52 se dozvídáme, že Ježíš „prospíval moudrostí“. V tomto verši se
rovněž dozvídáme o třech dalších oblastech, v nichž se rozvíjel. Prospívat „věkem“
znamená fyzicky růst. Slova „milostí … u Boha“ se týkají duchovního blaha a slova
„milostí … u lidí“ hovoří o společenských vztazích. Na základě studia tohoto verše
se tedy můžeme naučit této zásadě: Příklad Ježíše můžeme následovat tím, že
budeme získávat moudrost a rozvíjet se po stránce fyzické, duchovní
i společenské.

Přemítejte o těchto otázkách:

• Proč je důležité, abychom se rozvíjeli po všech uvedených stránkách?

• Jak jste požehnáni díky tomu, že se snažíte následovat Ježíšův příklad
v rozvíjení sebe samých po zmíněných stránkách?

3. Do studijního deníku si překreslete následující tabulku. Pak si pod
každou oblast napište cíl vlastního osobního rozvoje a plán, jak

budete na základě tohoto cíle jednat během následujících týdnů.
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Budu následovat příklad Ježíše Krista tím, že se budu rozvíjet …

Oblast: Intelektuálně Fyzicky Duchovně Společensky

Můj cíl a plán, jak ho
dosáhnout:

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

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

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

Správné odpovědi ke kvízu pravda/nepravda: 1) Pravda; 2) Nepravda; 3) Pravda;
4) Nepravda; 5) Pravda; 6) Nepravda.
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9. BLOK: 4. DEN

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 obyvatelům
Nazarétu oznámil, že je Mesiáš. Obyvatelé Nazarétu Ho zavrhli a On odešel do
Kafarnaum, kde uzdravoval nemocné a vymítal ďábly.

Lukáš 3:1–22
Jan Křtitel prorokuje o Ježíši Kristu
Zamyslete se na okamžik nad těmito otázkami:

• Už se vám někdy stalo, že by si vás někdo dobíral nebo se vám posmíval kvůli
tomu, že jste členem Církve?

• Dělal si z vás někdo legraci kvůli tomu, čemu věříte, či kvůli měřítkům, podle
kterých žijete, nebo to zpochybňoval?

• Stalo se vám někdy, že jste kvůli svému náboženství nebyli pozváni na nějakou
oslavu či setkání nebo že jste se na nich cítili nepříjemně?

Při studiu Lukáše 3:1–22 vyhledejte pravdu, která vysvětluje, proč se ti, kteří žijí
podle evangelia, mohou občas od druhých cítit odděleni.

Podle Mojžíšova zákona byl předsedající úředník Aronova kněžství nazýván vysoký
kněz. V době Spasitelovy služby byl však úřad vysokého kněze již znehodnocen.
Vysoký kněz byl také politickým vůdcem národa, ale držitelé tohoto úřadu již v této
době nebyli vybíráni Bohem. Byli vybíráni lidmi, jakými byli například Heródes či
další římští úředníci. (Viz Bible Dictionary, „High priest“.)

Přečtěte si Lukáše 3:2–6 a z verše 2 zjistěte, ke komu Bůh promluvil místo toho, aby
promluvil k vysokým kněžím.

Shrňte, čemu Jan Křtitel učil lid v Lukášovi 3:3–6. (Pro hlubší porozumění tomu,
čemu Jan učil, si přečtěte Překlad Josepha Smitha, Lukáš 3:4–11 [v Průvodci
k písmům].) ____________________

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. V naší době
by se to mohlo podobat názoru, že lidé se dostanou do nebe jen díky tomu, že jsou
členy Církve.

Přečtěte si Lukáše 3:7–9 a zjistěte, co podle Janova učení museli Židé dělat, aby
získali oslavení. (Ovoce ve verši 9 představuje důsledky rozhodnutí, která činíme.)

Ve verši 9 si povšimněte, co se stane s těmi, kteří nenesou „ovoce dobrého“ neboli
nežijí spravedlivě.

V Lukášovi 3:10–15 se dočítáme, že Jan učil konkrétní skupiny židovské společnosti
tomu, jak mohou nést dobré ovoce spravedlivým životem. Janova služba byla
působivá, a někteří lidé se domnívali, že by mohl být Mesiášem.
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Arabští farmáři oddělují zrna od plev

Přečtěte si Lukáše 3:16–17 a zjistěte, co měl podle Janových slov Mesiáš udělat,
až přijde.

Slova „křtíti bude Duchem svatým a ohněm“ (Lukáš 3:16) označují očišťující
a posvěcující vliv plynoucí z přijetí Ducha Svatého. Prorok Joseph Smith učil:
„Člověk se musí narodit z vody a z ducha, aby se dostal do království Božího.“
(Učení presidentů Církve: Joseph Smith [2008], 90.)

K lepšímu porozumění Lukášovi 3:17 vám pomůže, když pochopíte, jak se pšeničná
zrna oddělují od plev.

Jakmile byla pšenice sklizena
a vymlácena (když byla zrna oddělena
od zbytku rostliny), musel farmář
pšenici vytříbit. Tříbení byla starověká
metoda používaná k oddělování
pšeničných zrn od plev a slupek. Tříbiči
pomocí velké lopaty nebo dřevěných
vidlí nazývaných věječka vymlácenou
pšenici vyhazovali do vzduchu. Vítr
odvál nežádoucí lehké plevy a těžší
pšeničná zrna padala na podlahu mlatu.

Co mohla v Janově podobenství
představovat pšenice?
____________________

Co mohly představovat plevy?
____________________

Jedna důležitá nauka, které se učí
v Lukášovi 3:16–17, je, že Ježíš Kristus
odděluje spravedlivé od zlovolných.

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

a. 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 nespravedlivých odděleni již nyní?

b. Proč musíme porozumět tomu, že když se budeme snažit následovat Ježíše
Krista a žít podle Jeho evangelia, můžeme být odděleni od druhých nebo se
tak cítit?

V Lukášovi 3:18–22 se píše, že Ježíš přišel za Janem Křtitelem, aby se od něj nechal
pokřtít. (Viz také Matouš 3:13–17.) Heródes poslal Jana Křtitele později do žaláře.

Lukáš 3:23–38
Lukáš uvádí Ježíšovu rodovou linii
Lukáš zaznamenal v Lukášovi 3:23–38 Ježíšův rodokmen, který nám poskytuje
Ježíšovu přímou neboli hlavní rodovou linii. Svědčil také o tom, že Jozef byl
domnělý (ne skutečný) otec Ježíše. (Lukáš 3:23.)
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Lukáš 4:1–13
Ježíš je v pustině pokoušen Satanem
Lukáš 4:1–13 obsahuje zprávu o tom, jak se Ježíš 40 dnů postil v pustině a zavrhl
Satanova pokušení. (Viz také Matouš 4:1–11.)

Lukáš 4:14–30
Ježíš oznamuje, že On je Mesiáš
Zamyslete se nad těmito slovy: zkroušené srdce, sužovaný, zajatý, chudý a slepý. Měli
jste někdy pocit, že jedno nebo více z těchto slov by mohlo popsat to, jak jste se
cítili? Při studiu Lukáše 4:14–30 vyhledejte slova, která učí, že Ježíš Kristus byl
poslán, aby uzdravil ty, kteří mají zkroušené srdce, a aby osvobodil zajaté.

V Lukášovi 4:14–17 se dočítáme, že Ježíš po návratu z pustiny, kde se postil a byl
pokoušen, 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
proroctví ohledně božského poslání Mesiáše.

Přečtěte si Lukáše 4:18–20 a zjistěte, co podle Izaiášova proroctví Mesiáš pro lidi
vykoná. To, co najdete, byste si mohli označit.

Přečtěte si Lukáše 4:21 a zaměřte se na to, co Ježíš řekl o pasáži z písem, kterou
přečetl.

Ježíš řekl, že Izaiášovo proroctví bylo naplněno, čímž oznámil, že On je oním
Mesiášem zmíněným v tomto proroctví. Zvažte možnost napsat si do studijního
deníku tuto nauku: Ježíš Kristus byl poslán, aby uzdravil ty, kteří mají
zkroušené srdce, a osvobodil ty, kteří jsou duchovně zajati.

Podle toho, co víte o Spasitelově službě, které Jeho skutky naplnily toto proroctví?
____________________

2. Do studijního deníku si napište odpověď na tuto otázku: Máte
nějakou zkušenost nebo zážitek, který vám ukázal či ukazuje, že

Ježíš Kristus nás uzdravuje a osvobozuje i v dnešní době?

Přečtěte si Lukáše 4:22 a zaměřte se na to, jak obyvatelé Nazarétu zareagovali na
Ježíšovo prohlášení, že On je oním dlouho očekávaným Mesiášem.

V Lukášovi 4:23 se dočítáme, že Ježíš věděl, že obyvatelé Nazarétu Ho vyzvou, aby
prokázal, že je Mesiáš, tím, že vykoná tytéž zázraky, které vykonal v Kafarnaum.
Ježíš zareagoval citováním dvou příběhů z písem, aby je učil zásadě víry.
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Eliáš, vdova ze Sarepty a její syn

Přečtěte si Lukáše 4:24–27 a vyhledejte
dva příběhy, které Ježíš zmínil. Mohli
byste si zběžně přečíst příběh
v 1. Královské 17:1–16 o Eliášovi
a vdově ze Sarepty a příběh ve
2. Královské 5:1–14 o Námanovi
a Elizeovi. Věnujte zvláštní pozornost
tomu, jakými skutky projevili vdova
a Náman víru.

Jak vdova ze Sarepty a Náman projevili
víru? ____________________

Je důležité vědět, že starozákonní
proroci Eliáš a Elizeus vykonali zázraky
pro lidi, kteří nebyli Izraelité (byli
pohané). Ježíš učil lidi v Nazarétu, že
ačkoli mezi Izraelity byly vdovy
a malomocní, dvěma pohanům bylo
umožněno zažít zázrak díky tomu, že
měli víru a přijali Boží proroky.

Ježíš vykonal v Nazarétu jen málo zázraků, protože mnoho obyvatel Nazarétu
v Něho nevěřilo. (Viz Matouš 13:54–58; Marek 6:1–6.) Když porovnáme obyvatele
Nazarétu s vdovou ze Sarepty a Námanem, můžeme se naučit důležité zásadě
o víře: Když projevujeme víru v Ježíše Krista, můžeme být svědky zázraků.

Porovnávejte a nacházejte rozdíly
Pasáž z písem lze často jasněji pochopit na základě porovnání nebo kontrastu s něčím jiným.
Uvědomění si podobností a rozdílů mezi různými naukami, lidmi či událostmi může pomoci
pochopit pravdy evangelia jasněji.
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Náman a Elizeův služebník

3. Napište si do studijního
deníku několik

způsobů, jak můžeme projevovat
víru v Ježíše Krista jako našeho
Spasitele. Znovu si projděte Lukáše
4:18 a zvažte, jak musíte projevit
víru v Ježíše Krista, abyste mohli
obdržet požehnání, která jsou tam
uvedená.

Přečtěte si Lukáše 4:28–30 a zjistěte, jak
lidé v synagoze zareagovali na to, co
Ježíš řekl.

Přemítejte o tom, jak tento příběh
znázorňuje, jak Ježíš Kristus oddělí
zlovolné od spravedlivých. (Viz Lukáš
3:17.)

Lukáš 4:31–44
Ježíš vymítá ďábly a uzdravuje nemocné
Přečtěte si Lukáše 4:31–44 a zjistěte, jak
se reakce lidí v Kafarnaum lišila od
reakce lidí v Nazarétu.

Jak tyto příběhy dokládají zásadu, že
když projevujeme víru v Ježíše Krista,
můžeme obdržet Jeho požehnání?

4. Na závěr dnešního
studia si do studijního deníku napište své svědectví o Ježíši Kristu

jakožto Spasiteli a o požehnáních, která získáváte, když v Něho projevujete víru.

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

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

Další otázky, úvahy a postřehy, o které bych se rád(a) podělil(a) se svým učitelem:
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10. BLOK: 1. DEN

Lukáš 5
Úvod
Petr, Jakub a Jan byli rybáři, ale poté, co s pomocí Spasitele zázračně chytili velké
množství ryb, všeho zanechali, aby Ho mohli následovat, a stali 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 lití nového vína do
starých nádob.

Lukáš 5:1–11
Pán povolává Petra, Jakuba a Jana, aby se stali rybáři lidí
Přemítejte o těchto otázkách: Kdy jste byli požádáni, abyste něco udělali, aniž byste
přesně věděli, proč to máte udělat? Proč může být obtížné plnit pokyny, když
nerozumíme tomu, proč je máme plnit?

Jakých rad od církevních vedoucích nebo jakých přikázání od Pána může být pro
některé mladé lidi těžké uposlechnout, když nerozumějí plně tomu, proč to mají
dělat? ____________________

Při studiu Lukáše 5:1–11 vyhledejte
zásady, které vám mohou pomoci, když
nebudete plně rozumět tomu, proč se
máte řídit radou církevních vedoucích
nebo přikázáním od Pána.

Přečtěte si Lukáše 5:1–5 a zjistěte,
k čemu Spasitel po skončení kázání
vyzval Petra (který se zde nazývá
Šimon; viz Lukáš 5:8), aby udělal.
Jezero Genezaretské (viz Lukáš 5:1) je
Galilejské moře. Ve verši 5 byste si
mohli zvýraznit, jak Petr zareagoval na Spasitelovu výzvu.

Co si mohl Petr na základě vlastní zkušenosti s rybařením pomyslet, když mu
Spasitel řekl, aby znovu rozestřel sítě?

Přečtěte si Lukáše 5:6–9 a zjistěte, co se stalo, když Petr udělal to, k čemu ho Pán
vyzval. Zvažte možnost označit si slova, která ukazují, proč máme dělat, o co nás
Spasitel žádá, i když nerozumíme tomu, proč to máme udělat.

Jednou ze zásad, jimž se z tohoto příběhu můžeme naučit, je to, že pokud
uděláme, o co nás Pán žádá, i když nerozumíme tomu, proč to máme udělat,
může nám dát větší požehnání, než jaká můžeme očekávat. Tuto zásadu byste
si mohli napsat do písem k Lukášovi 5:3–9.

Jak od nás žití podle této zásady vyžaduje, abychom důvěřovali Ježíši Kristu?

Starší Richard G. Scott z Kvora Dvanácti apoštolů řekl:
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„Tento život je zkouškou, která nás má naučit skutečně důvěřovat – důvěřovat
v Ježíše Krista, důvěřovat v Jeho učení, důvěřovat v naši schopnost být poslušni
tohoto učení, zatímco jsme vedeni Svatým Duchem, abychom dosáhli štěstí nyní
a smysluplné a nanejvýš šťastné věčné existence. Důvěřovat znamená ochotně
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 se

na osobní pocity a zkušenosti.

Projevovat víru znamená důvěřovat, že Pán ví, co s vámi dělá, a že to dokáže uskutečnit pro vaše
věčné dobro, i když nechápete, jak to může učinit.“ („Trust in the Lord“, Ensign, Nov. 1995, 17.)

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

a. Jak si můžete osvojit důvěru v Ježíše Krista, kterou popsal starší Scott?

b. 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?

Na papír si napište rady nebo přikázání od Pána, kterými byste se mohli řídit
o něco věrněji, přestože nerozumíte plně tomu, proč se jimi máte řídit. (Pokud máte
k dispozici brožurku Pro posílení mládeže [2012], mohli byste několik námětů
vyhledat v ní.) Pak si papír dejte někam, kde vám bude připomínat, že jste si dali za
cíl dělat to, o co vás Pán požádá.

V Lukášovi 5:10–11 se dočítáme, že Petr, Jakub a Jan opustili své rybářské lodě, aby
následovali Ježíše.

Lukáš 5:12–26
Ježíš uzdravuje malomocného a ochrnutého
Jaké předměty mohou být použity
k tomu, aby pomohly někomu, kdo trpí
nějakým onemocněním či zraněním,
nebo aby ho uzdravily?

Z čeho kromě nemoci a tělesného
zranění by někdo mohl potřebovat být
uzdraven? ____________________

Při studiu Lukáše 5:12–25 vyhledejte
zásady, které učí tomu, co můžete
udělat, abyste sobě i druhým pomohli
potřebné uzdravení získat.

Vyhledávejte v písmech srovnání a protiklady
V písmech se často objevují protiklady mezi myšlenkami, událostmi a lidmi nebo jejich srovnání.
Srovnání a protiklady pomáhají znázorňovat a zdůrazňovat zásady evangelia. Vyhledávejte
srovnání a protiklady v samostatných verších, v jednotlivých kapitolách i napříč kapitolami
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a knihami. Když například v Lukášovi 5:12–25 budete číst o tom, jak Spasitel uzdravil dva muže,
povšimněte si podobností a odlišností mezi oběma situacemi.

2. V Lukášovi 5:12–25 se dočítáme o tom, jak Spasitel uzdravil dva
muže. Jeden z nich byl malomocný a druhý byl šlakem poražený,

což znamená, že byl ochrnutý. Přečtěte si Lukáše 5:12–15 a Lukáše 5:17–25
a oba příběhy porovnejte. Do studijního deníku si nakreslete tabulku podobnou
té, která je uvedena níže, a zaznamenejte si, v čem jsou si obě uzdravení
podobná a v čem se liší.

Podobnosti Odlišnosti

Zamyslete se nad tím, jakou úlohu hrála v obou příbězích víra. V Lukášovi 5:20
byste si mohli označit slova „viděv víru jejich“. Spasitel vzal na vědomí víru těch,
kteří k Němu ochrnutého muže přinesli.

Překlad Josepha Smitha nám pomáhá lépe porozumět otázce, kterou v Lukášovi
5:23 položil Ježíš: „Cožpak je třeba více moci k odpuštění hříchů než ke způsobení
toho, aby nemocný vstal a šel?“ (Překlad Josepha Smitha, Lukáš 5:23 [poznámka
pod čarou a u Lukáše 5:23 v anglickém vydání Bible SPD].) Položením této otázky
Ježíš Kristus učil, že má moc uzdravovat jak fyzicky, tak duchovně.

Čemu se z příběhů můžete naučit ohledně toho, jak můžeme být uzdraveni a jak
můžeme s uzdravením pomoci druhým?

Z těchto příběhů se můžeme naučit tomu, že když uplatníme víru a přijdeme ke
Spasiteli, může nás uzdravit, a že můžeme pomoci druhým přijít ke Spasiteli,
aby i oni mohli být uzdraveni. Tyto zásady byste si mohli napsat do písem
k Lukášovi 5:12–25.

Uzdravení nemusí nutně znamenat, že od nás Spasitel naše slabosti odejme.
Uzdravení může také znamenat to, že nám dá odvahu, víru, útěchu a pokoj, jež
potřebujeme k tomu, abychom tyto slabosti dokázali snášet nebo je překonali.

Zamyslete se nad touto radou staršího Davida A. Bednara z Kvora Dvanácti
apoštolů:
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„Spravedlivost a víra jsou nepochybně nástrojem k tomu, abychom pohnuli
horami – pokud toto pohnutí horami naplňuje Boží záměry a je v souladu s Jeho
vůlí. Spravedlivost a víra jsou nepochybně nástrojem k uzdravení nemocných,
hluchých či chromých – pokud toto uzdravení naplňuje Boží záměry a je v souladu
s Jeho vůlí. I se silnou vírou se tudíž mnoho hor ani nepohne. A ne všichni
nemocní a postižení budou uzdraveni. Pokud bychom se zbavili všech

protivenství, pokud by byly odstraněny všechny neduhy, pak by byly zmařeny hlavní účely
Otcova plánu.

Mnohá ponaučení, která máme ve smrtelnosti získat, lze obdržet jen tím, co prožijeme a někdy
i protrpíme. A Bůh od nás s důvěrou očekává, že budeme čelit dočasným protivenstvím ve
smrtelnosti s Jeho pomocí, abychom se tak naučili tomu, čemu se potřebujeme naučit, a nakonec
se stali takovými, jakými se ve věčnosti máme stát.“ („Abychom se nestáhli [viz NaS 19:18]“
[zasvěcující shromáždění CVS pro mladé dospělé, 3. března 2013], lds.org/broadcasts.)

3. Zamyslete se nad slabostmi, ze kterých by lidé mohli potřebovat
uzdravit. Do studijního deníku si napište odpověď na jednu nebo

více těchto otázek:

a. Co byste mohli udělat pro to, abyste pomohli přivést lidi ke Spasiteli, aby
obdrželi Jeho uzdravující moc?

b. Kdy jste vy nebo někdo, koho znáte, byli uzdraveni skrze uplatňování víry ve
Spasitele?

c. Kdy jste byli svědky toho, jak někdo přivedl druhé k Pánu, aby obdrželi
Spasitelovu uzdravující moc?

Zamyslete se nad tím, co můžete udělat, abyste ve větší míře uplatňovali víru v to,
že vás Ježíš Kristus může uzdravit, odpustit vám nebo vás utěšit. Přemítejte také
o tom, jak byste mohli přivést přítele nebo někoho jiného ke Spasiteli.

Lukáš 5:27–35
Zákoníci a farizeové se ptají, proč Ježíš jí s publikány a hříšníky
Přečtěte si Lukáše 5:27–28 a zjistěte, k čemu Spasitel vyzval Matouše (který se zde
nazývá Léví; viz Matouš 9:9).

Co vás zaujalo na Matoušově reakci na Spasitelovu výzvu?

Matouš byl publikán, což znamená, že pro římskou vládu vybíral od ostatních Židů
daně. Židé publikány obvykle nenáviděli a považovali je za vyvržence a hříšníky.
V Lukášovi 5:29–35 se dočítáme, že zatímco Ježíš jedl s Matoušem 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.

Zamyslete se nad tím, jak by se dnes Spasitel ve vaší škole zachoval k těm, kteří
jsou osamělí a cítí se vyvržení. Přemítejte o tom, jak byste, podobně jako Ježíš,
mohli začlenit mezi sebe ty, kteří jsou osamělí a cítí se vyvrženi, nebo ty, kteří jsou
považováni za méně oblíbené, a to aniž byste snížili svá měřítka.
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Vinný měch

Lukáš 5:36–39
Ježíš vypráví podobenství o novém vínu ve starých nádobách
Spasitel použil podobenství, aby zákoníky a farizee něčemu naučil. Přečtěte si
Lukáše 5:36–39 a zjistěte, jaké předměty Spasitel v tomto podobenství použil, aby
učil. Mohli byste si je v písmech označit.

Představte si, že díru ve starém kusu látky vyspravíte kusem nové látky. Nová látka
může být jiného druhu než ta stará a nemusí se k ní hodit, nebo se může po
vyprání srazit, a díru tak ještě zvětšit. Podobně evangelium Ježíše Krista není jen
záplatou na stará přesvědčení a na staré zvyky, ale úplným znovuzřízením pravdy.

Slovo nádoby v Lukášovi 5:37 označuje kožené vaky nebo vinné měchy. Nová kůže
je měkká a pružná, zatímco stará kůže se může stát tvrdou a křehkou.

Když nové víno kvasí, tvoří se plyny,
které kožený vak roztahují. Toto
roztahování by mohlo způsobit, že starý
a křehký vinný měch praskne. Nové
víno v tomto podobenství představuje
Spasitelovo učení, zatímco staré víno
představuje zvyky, tradice a přesvědčení
farizeů podle Mojžíšova zákona.

V jakém smyslu mohly „staré nádoby“
představovat zákoníky a farizee, které
Ježíš učil?

Zamyslete se nad tím, jak mohly „nové
nádoby“ představovat ty, kteří byli
pokorní a ochotní změnit se a přijmout
Spasitele a Jeho učení. Jednou ze zásad,
jimž se z tohoto podobenství můžeme
naučit, je to, že abychom mohli
přijmout Spasitele a Jeho
evangelium, musíme být pokorní
a ochotní se změnit.

4. Abyste této zásadě lépe porozuměli, znovu si pročtěte Lukáše 5.
Vyhledejte příklady následujících typů lidí a do studijního deníku si

napište, co jste zjistili:

a. Jednotlivci, kteří byli ve svém postoji vůči Spasiteli a Jeho učení zatvrzelí
a neústupní.

b. Jednotlivci, kteří byli pokorní a ochotní změnit se a růst skrze následování
Spasitele.

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

Prostudoval(a) jsem si Lukáše 5 a dokončil(a) jsem tuto lekci (datum).

Další otázky, úvahy a postřehy, o které bych se rád(a) podělil(a) se svým učitelem:
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10. BLOK: 2. DEN

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.

Lukáš 6
Ježíš uzdravuje o sabatu, vybírá dvanáct apoštolů a učí zástup lidí
Představte si, že na nedělním církevním shromáždění slyšíte oznámení o projektu
služby pro rodinu, která bydlí poblíž. Po oznámení náhodou zaslechnete
tyto reakce:

• „Tato rodina toho poslední dobou hodně zkusila. Rád jim pomohu, jakkoli
budu moci.“

• „Doufám, že tam potom budou mít občerstvení, protože jestli ne, tak nejdu.“

• „Moc se mi tam jít nechce, ale příští týden budu potřebovat pomoc se svým
projektem, tak bych teď asi měl pomoci.“

• „Pokud půjde můj přítel, půjdu také.“

1. Napište si do studijního deníku, co předcházející reakce naznačují
o tom, z jakých důvodů lidé slouží.

Zamyslete se nad tím, jaké jste již měli příležitosti ke službě a jaké jste měli ohledně
této služby pocity. Při studiu Lukáše 6–7 vyhledávejte zásady, které vám mohou
pomoci sloužit druhým smysluplněji.

Zatímco byl Ježíš na počátku své služby v Galileji, uzdravil o sabatu muže
s odumřelou rukou (viz Lukáš 6:6–10), strávil noc v modlitbě a povolal dvanáct
apoštolů (viz Lukáš 6:12–13). Poté začal apoštoly a „množství veliké lidu“ (Lukáš
6:17) učit tomu, jak mohou obdržet nebeskou odměnu. O tomto kázání
v Lukášovi 6 se často hovoří jako o Kázání na pláni a velmi se podobá Kázání na
hoře v Matoušovi 5–7. „Existují různé názory ohledně toho, zda Kázání na hoře
zaznamenané Matoušem a Kázání na pláni zaznamenané Lukášem je tatáž
událost, či nikoli. Chronologické umístění a kontext Lukášova záznamu však
naznačují, že v Lukášovi 6 a v Matoušovi 5–7 je zaznamenáno totéž kázání.“ (New
Testament Student Manual [Church Educational System manual, 2014], 152–153; viz
také Průvodce k písmům, „Kázání na hoře“; Evangelia – svod evangelií.) (Poznámka:
Mnohé z toho, co je obsaženo v Lukášovi 6, bylo probráno, když jste studovali
Matouše 5–7; 10:1–4; a Marka 3:1–6.)

Přečtěte si Lukáše 6:19 a zjistěte, co Ježíš pro tyto lidi vykonal, než je začal učit.

Poté si přečtěte Lukáše 6:31 a vyhledejte radu, kterou dal Ježíš svým učedníkům.

Jak může pamatování na to, že se máme k druhým chovat tak, jak si přejeme, aby
se oni chovali k nám, ovlivnit to, jak se k lidem chováme?
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Přečtěte si Lukáše 6:32–35 a vyhledejte další rady, které dal Ježíš svým učedníkům
ohledně služby a lásky k druhým. Ve verši 35 byste si mohli označit, co máme
očekávat za to, že druhým činíme dobro. Povšimněte si, co Pán slíbil těm, kteří pro
druhé činí dobro, aniž by za to cokoli očekávali.

Jednou zásadou, které se můžeme z těchto veršů naučit, je to, že když budeme
pro druhé činit dobro, aniž bychom za to cokoli očekávali, naše odměna bude
veliká a budeme dětmi Nejvyššího.

Povšimněte si slov „budete synové [a dcery] Nejvyššího“ (verš 35). Ačkoli jsme
všichni děti Boží, ti, kteří pro druhé činí dobro, jako to činil Kristus, naplňují své
božské možnosti tím, že se stávají takovými, jako je náš Otec v nebi. Zamyslete se,
jak nám to, když sloužíme druhým, aniž bychom za to cokoli očekávali, může
pomoci stát se více takovými, jako je Kristus.

Přečtěte si Lukáše 6:36–38 a zjistěte, jak nám Ježíš svým příkladem ukázal, jak
můžeme pro druhé činit dobro. Povšimněte si Ježíšova slibu, že lidé, kteří budou
druhým prokazovat milosrdenství, nebudou druhé nespravedlivě soudit a budou
štědře odpouštět, obdrží Boží milosrdenství.

Pokusili jste se někdy dostat do krabice nebo do kufru více věcí, než kolik se jich
tam mohlo vejít? Ke slovům, která v Lukášovi 6:38 popisují, co všechno obdržíme
za dobro, které činíme, patří také slova „míru dobrou, natlačenou, a natřesenou,
a osutou [překypující]“. Jak tato slova vystihují to, jak nás Nebeský Otec odměňuje,
když dáváme druhým?

Jednou z pravd, kterým se můžeme naučit z Lukáše 6:38, je, že když štědře
dáváme druhým, Nebeský Otec nám požehná ještě štědřeji. Tuto zásadu byste
si mohli napsat vedle verše 38.

2. Zamyslete se nad tím, jak můžeme druhým dávat štědře. Poté si do
studijního deníku napište odpovědi na tyto otázky:

a. Kdy jste vy nebo někdo, koho znáte, dali štědře druhým?

b. Jak vám nebo někomu, koho znáte, Pán požehnal za to, že jste dali štědře?

c. Co uděláte pro to, abyste druhým dávali štědřeji?

Štědřejší ke druhým byste mohli být například skrze zachovávání zákona půstu tím,
že při půstu dáte postní oběť. Vaši rodiče již možná dávají postní oběť za celou
rodinu, avšak jste-li toho schopni, mohli byste ji dávat i vy. Při snaze být k druhým
štědřejší se modlete o to, aby vám Pán pomohl sloužit tak, jak by si On přál.

Lukáš 7:1–10
Ježíš uzdravuje setníkova služebníka
V Lukášovi 7:1 se dozvídáme, že Ježíš poté, co učil zástup, vstoupil do Kafarnaum.
Přečtěte si Lukáše 7:2–5 a zjistěte, kdo poté, co se doslechl, že Ježíš vstoupil do
města, požádal o Jeho pomoc.
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Pozůstatky synagogy v Kafarnaum ze
čtvrtého nebo pátého století po Kr.

Setník byl důstojník římské armády,
který velel skupině 50 až 100 vojáků.
Židé obvykle neměli setníky rádi,
protože představovali politickou
a vojenskou moc, kterou Římané nad
Židy a jejich zemí měli. Tento setník
však byl k Židům laskavý.

Přečtěte si Lukáše 7:6–10 a zamyslete se
nad tím, jak setník projevil velkou víru
v Ježíše Krista a jak byla jeho víra
odměněna.

Z tohoto příběhu se dozvídáme, že
projevováním víry v Ježíše Krista můžeme pomoci přinést požehnání do
života druhých. Tuto zásadu byste si mohli napsat vedle Lukáše 7:10.

Lukáš 7:11–18
Ježíš křísí vdovina syna z mrtvých
Spasitel den poté, co uzdravil setníkova služebníka, vykonal další zázrak. Přečtěte si
Lukáše 7:11–12 a zjistěte, na co Ježíš a Jeho učedníci narazili, když se přiblížili
k městu zvanému Naim.

Proč byla podle verše 12 smrt mladého
muže pro tuto ženu obzvláště tragická?

Nejenže této ženě zemřel její jediný
syn, ale již dříve přišla také o manžela.
Kromě toho, že musela pociťovat
hluboký zármutek, také pravděpodobně
neměla nikoho, kdo by ji finančně
zajistil.

Přečtěte si Lukáše 7:13–15 a zjistěte, co
Spasitel udělal, když viděl, jak tato žena
truchlí. Máry jsou nosítka, na která se umísťovalo tělo.

Proč Ježíš, podle verše 13, syna této ženy uzdravil? Povšimněte si, že vdova Ho
nežádala, aby jejího syna uzdravil, ale On si všiml její potřeby a pomohl ji uspokojit.
Je také důležité porozumět tomu, že tento muž nebyl vzkříšen ve smyslu
opětovného spojení těla a ducha po smrti; bylo zřejmé, že jednoho dne znovu
zemře. Tím prvním, kdo byl vzkříšen, byl Ježíš Kristus.

Je-li to možné, podívejte se na video „The Widow of Nain“ [„Vdova
z Naim“] (2:22) ze série videí The Life of Jesus Christ Bible Videos [Biblická

videa o životě Ježíše Krista], které je dostupné na stránkách LDS.org, a zjistěte, jak
Spasitel této ženě pomohl, přestože Ho o to nežádala.

Zamyslete se nad tím, co byste možná pociťovali, kdybyste byli v situaci této vdovy
a stali se svědky toho, jak Spasitel křísí vašeho jediného syna z mrtvých.
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Z příběhu se učíme této zásadě: 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?

President Thomas S. Monson učil:

„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.)

3. Do studijního deníku si napište odpověď na tuto otázku: Kdy vám
nebo vaší rodině projevili druzí soucit nebo poskytli službu,

přestože jste je o to nežádali?

Přečtěte si Lukáše 7:16–18 a zjistěte, jaká byla reakce lidí na to, že vdovin syn byl
zázračně přiveden zpět k životu.

Jedním z důvodů, proč lidé mohli prohlásit, že „prorok veliký povstal mezi námi“
(Lukáš 7:16), byla podobnost 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).

Tento týden proste v osobních modlitbách Nebeského Otce o to, aby vám pomohl
vnímat nabádání, která obdržíte, a jednat podle nich, abyste mohli uspokojit
nevyřčené potřeby druhých. Zamyslete se také nad tím, jak můžete sloužit štědře
a aniž byste za to cokoli očekávali.

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

Prostudoval(a) jsem si Lukáše 6:1–7:18 a dokončil(a) jsem tuto lekci (datum).

Další otázky, úvahy a postřehy, o které bych se rád(a) podělil(a) se svým učitelem:
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10. BLOK: 3. DEN

Lukáš 7:18–50
Úvod
Ježíš chválil Jana Křtitele a svědčil, že Jan připravil cestu pro Jeho službu. Zatímco
Ježíš jedl s farizeem, kající se žena projevila víru v Ježíše a lásku k Němu.

Lukáš 7:18–35
Ježíš chválí Jana Křtitele a svědčí o jeho poslání
Co si pamatujete o Janu Křtiteli?

1. Do studijního deníku si napište tolik skutečností o Janu Křtiteli, na
kolik si dokážete vzpomenout.

Představte si třtinu (vysoké stéblo trávy) a někoho, kdo má na sobě jemné a drahé
oblečení a žije v paláci. Zatímco o tom přemýšlíte, přečtěte si Lukáše 7:24–26
a zjistěte, čemu Ježíš učil o Janu Křtiteli.

Jak se podle vás Jan Křtitel lišil od třtiny a od někoho, kdo žije v přepychu?

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. Žil na poušti a nosil
oblečení z velbloudí srsti, které bylo velmi drsné. Spíše než aby usiloval o fyzické
pohodlí, usiloval pouze o to, aby činil vůli Boží.

Ježíš řekl, že Jan Křtitel je „více nežli
[prorok]“. (Lukáš 7:26.) Přečtěte si
Lukáše 7:27–28 a zjistěte, proč byl Jan
Křtitel mezi proroky jedinečný.

Když Ježíš řekl: „Já posílám anděla
svého před tváří tvou, kterýž připraví
cestu tvou před tebou“ (Lukáš 7:27),
citoval proroctví napsané před stovkami
let, které mluvilo o andělovi, jenž
„připraví cestu před [Mesiášem]“
(Malachiáš 3:1). Z těchto veršů se
dozvídáme, že Jan Křtitel byl oním
prorokem, který byl předustanoven
k tomu, aby připravil cestu Synu
Božímu a pokřtil Ho.

Jak Jan Křtitel připravil cestu pro
příchod Ježíše Krista?
____________________
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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 [aby byli ochotní uvěřit], 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.)

V Lukášovi 7:29–35 se dočítáme, 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
Přemýšleli jste někdy o tom, zda vám mohou být odpuštěny vaše hříchy?

Při studiu zbývající části Lukáše 7 vyhledejte pravdy, které vám mohou pomoci,
když přemýšlíte o tom, zda vám může být odpuštěno.

V Lukášovi 7:36 se dočítáme, že farizeus jménem Šimon pozval Ježíše k sobě domů
na hostinu. Na takovýchto hostinách si hosté sedli nebo se částečně položili na
polštáře kolem nízkého stolu s nohama nataženýma směrem od stolu. Chudým
bylo dovoleno odnášet si zbytky jídla z hostiny, a nebylo tudíž neobvyklé, aby do
domu během hostiny vstupovali nepozvaní lidé. (Viz James E. Talmage, Jesus the
Christ, 3rd ed. [1916], 261.)

Přečtěte si Lukáše 7:37–39 a zjistěte, kdo na tuto konkrétní hostinu přišel bez
pozvání.

Povšimněte si, že žena projevila Spasiteli lásku tím, že Mu omyla, políbila
a pomazala nohy. Alabastrová nádoba masti (viz Lukáš 7:37) byla láhev naplněná
vonným olejem.

Co si podle Lukáše 7:39 pomyslel Šimon, když uviděl, co žena dělá?

Ježíš vytušil Šimonovy myšlenky a učil podobenství o dvou dlužnících a věřiteli.
Věřitel je někdo, kdo půjčuje peníze; dlužník je člověk, který si peníze půjčuje.
Dlužník souhlasí, že věřiteli peníze splatí, jinak půjde do vězení.

Přečtěte si Lukáše 7:40–43 a zvažte, koho by každý jednotlivec v podobenství mohl
představovat.

2. Do studijního deníku si překreslete následující tabulku. Do
prázdných míst v tabulce doplňte slova farizeus Šimon, žena a Ježíš

podle toho, koho by každý jednotlivec mohl v podobenství představovat. (Ve
sloupci „Věřitel“ si nechte místo na to, abyste tam mohli napsat další
skutečnosti z dalšího úkolu.)

Věřitel = ____________________

Dlužník, který dluží 50 peněz =
____________________

Dlužník, který dluží 500 peněz =
____________________
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Když starší James E. Talmage z Kvora Dvanácti apoštolů mluvil o pohostinnosti,
kterou hostitelé v Ježíšově době běžně prokazovali svým hostům, řekl: „V té době
bylo zvykem projevovat význačným hostům značnou pozornost; přivítat je
polibkem, poskytnout jim vodu na omytí prachu z nohou a olej na pomazání
vlasů nebo plnovousu.“ (Jesus the Christ, 261.)

Přečtěte si Lukáše 7:44–46 a vyhledejte odlišnosti mezi tím, jak Ježíše přivítal na
hostině Šimon a jak se k Němu chovala ona žena.

3. Do tabulky ve studijním deníku si do příslušného sloupce napište
některé z odlišností mezi tím, jak se k Ježíšovi choval Šimon a jak se

k Němu chovala ona žena.

Ježíš tím, že Šimona nepřímo přirovnal k dlužníkovi, který dluží 50 peněz, naznačil,
že i on potřebuje, aby mu byly odpuštěny hříchy.

Přečtěte si Lukáše 7:47–50 a zjistěte, co této ženě umožnilo, aby získala odpuštění.
To, co najdete, byste si mohli označit.

Starší Bruce R. McConkie z Kvora Dvanácti apoštolů řekl o víře této ženy toto:
„Ježíš v podstatě říká: ‚Dopustila se mnoha hříchů, ale uvěřila ve mne, učinila
pokání z hříchů, byla mými učedníky pokřtěna a její hříchy byly smyty ve vodách
křtu. Nyní mne vyhledala, aby projevila bezmeznou vděčnost člověka, který byl
poskvrněný, ale nyní je čistý. Její vděčnost nezná hranic a její láska je nezměrná,
neboť jí bylo mnoho odpuštěno.‘“ (Doctrinal New Testament Commentary, 3 vols.

[1965–1973], 1:265.)

Z tohoto příběhu se můžeme naučit například těmto zásadám: Když používáme
víru tím, že projevujeme Pánu lásku a oddanost, můžeme zakusit Jeho
odpuštění a když získáme Pánovo odpuštění, jsme naplněni ještě větší
touhou milovat Ho a sloužit Mu.

Starší Neil L. Andersen z Kvora Dvanácti apoštolů svědčil o lásce a odpuštění, které
je dostupné každému z nás:

„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
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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.)

4. Ve studijním deníku vypracujte jeden z těchto úkolů, nebo oba:

a. Vzpomeňte si na nějakou situaci, kdy jste zakusili Pánovo odpuštění. Aniž
byste prozradili nějakou velmi osobní událost, která vyžadovala Pánovo
odpuštění, zaznamenejte si své myšlenky a pocity ohledně Spasitele.

b. Použijte to, čemu jste se naučili při studiu Lukáše 7, k tomu, abyste napsali,
jak byste odpověděli přátelům, kteří přemýšlejí o tom, zdali jim mohou být
odpuštěny hříchy.

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

Prostudoval(a) jsem si Lukáše 7:18–50 a dokončil(a) jsem tuto lekci (datum).

Další otázky, úvahy a postřehy, o které bych se rád(a) podělil(a) se svým učitelem:
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10. BLOK 4. DEN

Lukáš 8:1–10:37
Úvod
Spasitel dál působil v Galileji, kde prorokoval o své smrti a svém Vzkříšení. Z
Galileje se Ježíš vydal k Jeruzalému. V Samaří Pán učil své učedníky, že přišel lidi
zachránit, nikoli zahubit. Také učil o pravém učednictví a pronesl podobenství
o milosrdném Samaritánovi.

Lukáš 8:1–9:56
Spasitel vykonává zázraky, učí pomocí podobenství a vydává se do Jeruzaléma
Přečtěte si níže uvedené situace. Napište, jak byste se v každé z nich cítili a jak
byste reagovali.

• Když zdvořile požádáte svého bratra nebo sestru, aby vám pomohli uklidit
nepořádek, neurvale vám odpoví, že si to máte udělat sami.
____________________

• Při plánování školní akce několik spolužáků váš nápad zkritizuje a vysmívá se
mu. ____________________

• Když sdílíte evangelium se svou známou, řekne vám, že vaše názory jsou divné.
____________________

Při studiu Spasitelova učení v Lukášovi 8–9 se zaměřte na pravdy, které pro vás
mohou být vodítkem ohledně toho, co dělat, když se cítíte uraženi skutky či slovy
druhých lidí.

V Lukášovi 8–9 jste četli 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. Tyto události jste již podrobně studovali v lekcích týkajících se Matouše
a Marka, a proto se tato lekce bude zaměřovat na Lukáše 9:51–62.

Přečtěte si Lukáše 9:51 a zjistěte, kam se Spasitel rozhodl odejít. Vysvětlete, že
slova „doplnili [se] dnové vzetí jeho zhůru“ znamenají, že se přiblížilo Spasitelovo
nanebevstoupení.

Cestou do Jeruzaléma přišel Ježíš s učedníky k jedné samařské vesnici. Přečtěte si
Lukáše 9:52–54 a zaměřte se na to, 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?

Přečtěte si Lukáše 9:55–56 a zjistěte, jak Pán Jakubovi a Janovi odpověděl.

Když Spasitel řekl: „Nevíte, čího jste vy duchu,“ (Lukáš 9:55) měl tím na mysli, že
Jakubův a Janův požadavek nebyl v souladu s Duchem Božím.
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Zamyslete se nad tím, jak mohou lidé v dnešní době přehnaně reagovat na to, když
se jich někdo dotkne nebo je urazí. Projděte si situace uvedené na začátku lekce
a zvažte, jak by v těchto situacích mohl člověk přehnaně reagovat.

Čím se Spasitelova reakce na odmítnutí ze strany Samaritánů lišila od reakce
Jakuba a Jana? ____________________

Jedna z pravd, kterou můžeme v tomto příběhu najít, zní takto: Když se
rozhodneme reagovat na prohřešky vůči sobě trpělivě a shovívavě,
následujeme tím Spasitelův příklad. Zvažte možnost zapsat si tuto pravdu na
okraj stránky v písmech vedle Lukáše 9:52–56.

Níže uvedená slova staršího Davida A. Bednara z Kvora Dvanácti apoštolů nám
pomáhají porozumět tomu, proč je uražení se rozhodnutí, nikoli stav:

„Když se domníváme nebo když říkáme, že nás někdo urazil, obvykle tím
myslíme, že s námi špatně jednal, kritizoval nás nebo k nám byl neuctivý. A jistě
při našem kontaktu s druhými lidmi dochází k jednání, které je netaktní,
zahanbující, bezzásadové a nečestné, které nám dovoluje, abychom se urazili. Ale
ve skutečnosti je nemožné, aby druhý člověk urazil mě nebo vás. … Urazit se je
naše rozhodnutí, není to stav, který by nám někdo způsobil nebo vnutil. …

… Když nějaký člověk říká nebo dělá něco, co považujeme za urážlivé, naší první povinností je
odmítnout se urazit a potom si s oním člověkem v soukromí čestně a přímo pohovořit. Takový
přístup navozuje inspiraci od Ducha Svatého a dovoluje, aby bylo vyjasněno nedorozumění a aby
byl pochopen skutečný záměr.“ („A nic je neurazí“ Liahona, listopad 2006, 90, 92.)

1. Znovu se zamyslete nad situacemi ze začátku této lekce. Poté si do
studijního deníku napište odpovědi na tyto otázky:

a. Jaké možné nebezpečí nebo újma se skrývají v tom, když se v těchto
situacích rozhodneme, že se urazíme?

b. Jak můžeme v každé této situaci následovat Spasitelův příklad?

c. Jak můžeme být požehnáni, když se rozhodneme na prohřešky vůči sobě
reagovat trpělivě a shovívavě?

Zamyslete se nad tím, zda jste se někdy rozhodli, že se urazíte kvůli slovům či
skutkům někoho druhého. Dejte si za cíl následovat Spasitelův příklad tím, že se
rozhodnete reagovat na prohřešky vůči sobě trpělivě a shovívavě. Zvažte možnost
podělit se o svůj cíl s členem rodiny nebo s přítelem, aby vám pomohl ho úspěšně
dosáhnout.

Poznámka: Snaha reagovat trpělivě a shovívavě na prohřešky, kterých se proti vám
druzí dopustí, neznamená, že byste měli dál snášet sexuální či fyzické týrání nebo
zneužívání včetně šikany. Pokud jste se stali obětí takového týrání nebo zneužívání,
ihned si sjednejte schůzku se svým biskupem nebo presidentem odbočky, abyste
získali potřebnou pomoc a rady.
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Lukáš 9:57–62
Ježíš učí o pravém učednictví
Spočítejte, kolik je níže nakresleno koleček. Přitom se snažte zpívat si nějakou
oblíbenou píseň.

Proč bylo obtížné počítat kolečka při
zpěvu písně?

Zamyslete se nad tím, jak se rušivý vliv
v podobě zpěvu při počítání může
podobat snaze následovat Ježíše Krista.

Zatímco budete pokračovat ve studiu
Lukáše 9, přemýšlejte o tom, jak
můžete překonat vlivy, které vás mohou
odvádět od následování Spasitele nebo
vám v tom mohou bránit.

Přečtěte si Lukáše 9:57–58 a zjistěte, jak Ježíš odpověděl muži, který si přál být Jeho
učedníkem.

Slova „Syn člověka nemá, kde by hlavu sklonil“ naznačují, že Spasitelův život nebyl
pohodlný, ani snadný.

Přečtěte si Lukáše 9:59–60 a zjistěte, co chtěl udělat druhý muž předtím, než by
následoval Spasitele.

Ježíš Kristus neměl na mysli, že je nesprávné truchlit nad úmrtím blízkého člověka
nebo mu projevit úctu na pohřbu. (Viz NaS 42:45.) Spíše předal důležité ponaučení
týkající se učednictví. Co se můžeme ze Spasitelovy odpovědi v Lukášovi 9:60
dozvědět o prioritách pravého učedníka?

Přečtěte si Lukáše 9:61–62 a zjistěte, co Spasitel řekl třetímu muži, který chtěl být
Jeho učedníkem.

Níže uvedený citát presidenta Howarda W. Huntera nám pomáhá porozumět
přirovnání v Lukášovi 9:62 k vložení rukou na pluh, aniž bychom se ohlíželi za
sebe: „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 – na 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.)

Zamyslete se nad tím, jak se to, když jsme učedníkem Ježíše Krista, podobá vložení
rukou na pluh a neohlížení se za sebe.
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Jedna ze zásad, které se můžeme naučit
z těchto Spasitelových slov k těmto
mužům, zní: Máme-li být
opravdovými Ježíšovými učedníky,
nesmíme dopustit, aby něco mělo
přednost před naším následováním
Ježíše Krista.

Zamyslete se nad tím, proč občas něco
ve svém životě klademe na přednější
místo – nad své zodpovědnosti jakožto
učedníků Ježíše Krista.

Starší Richard G. Scott z Kvora Dvanácti apoštolů učil: „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.)

2. Abyste se mohli lépe zamyslet nad tím, co vám brání v plné míře
následovat Ježíše Krista, překreslete si níže uvedenou tabulku do

studijního deníku. Poté si do tabulky napište čtyři nebo pět zodpovědností
učedníka Ježíše Krista (například služba druhým, sdílení evangelia, pravidelné
chození na shromáždění nebo placení desátku). Ke každé uvedené
zodpovědnosti napište příklady jiných priorit, které někdy člověk může klást
nad danou zodpovědnost.

Zodpovědnosti učedníka Ježíše Krista Jiné priority

3. Do studijního deníku napište o nějakém zážitku, kdy jste byli
svědky toho, že někdo odložil své cíle či priority, aby mohl

následovat Spasitele.

Přemítejte o tom, čemu možná dáváte přednost před následováním Ježíše Krista
a Jeho učení. Napište si na kus papíru nějaký cíl týkající se toho, co budete dělat,
aby pro vás byl Spasitel a Jeho evangelium prioritou. Umístěte tento papír na místo,
kde na něj uvidíte každý den.
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Cesta do Jericha

Lukáš 10:1–24
Pán povolává Sedmdesát, dává jim moc a ponaučení
Přečtěte si Lukáše 10:1–2 a zjistěte, koho Pán pověřil, aby Mu pomohl vykonávat
Jeho dílo.

Slovo sedmdesát v Lukášovi 10:1 popisuje nejen počet služebníků, které Ježíš vyslal,
ale také označuje úřad v kněžství. Tentýž kněžský úřad existuje i ve znovuzřízené
Církvi v dnešní době. Nyní existuje osm kvor Sedmdesáti, ačkoli pouze členové
prvních dvou kvor jsou povoláváni jako generální autority. Jejich práci spočívající
v kázání evangelia a v pomáhání spravovat Církev řídí Kvorum Dvanácti apoštolů
a Předsednictvo Sedmdesáti.

Z těchto veršů se dozvídáme, že Pán kromě apoštolů povolává i další dělníky,
aby Ho zastupovali a pomáhali Mu v Jeho díle. Proč podle vás Pán povolává
další, aby Ho zastupovali a pomáhali Mu?

Lukáš 10:3–24 obsahuje pokyny, které dal Spasitel Sedmdesáti a které se týkají
toho, jak mají plnit své zodpovědnosti. Členové Sedmdesáti později podali zprávu
o svém působení Ježíšovi a On jim poskytl další ponaučení a radoval se s nimi.
Všimněte si, že Lukáš 10:10–11 obsahuje pokyny, které dal Pán Sedmdesáti a které
se liší od pokynů, které dostávají misionáři v dnešní době. Pán dal členům
Sedmdesáti svolení, aby setřásli prach ze svých nohou jako svědectví proti těm,
kteří je nechtějí přijmout. V dnešní době se toto provádí pouze za mimořádných
okolností a lze to vykonat pouze pod vedením Prvního předsednictva. Misionáři na
plný úvazek nejsou oprávněni toto provádět na základě vlastního úsudku.

Lukáš 10:25–37
Ježíš učí podobenství o milosrdném Samaritánovi
Přečtěte si Lukáše 10:25 a věnujte
pozornost otázce, pomocí níž zákoník
Spasitele pokoušel neboli zkoušel.

Jak byste odpověděli, kdyby vám někdo
položil tuto otázku?

Přečtěte si Lukáše 10:26–28 a zjistěte,
jak Spasitel na zákoníkovu otázku
odpověděl.

Na základě toho, co jste se dočetli
v Lukášovi 10:25–28, doplňte tuto
zásadu: Máme-li obdržet věčný život,
musíme ____________________.

Přečtěte si Lukáše 10:29 a vyhledejte druhou otázku, kterou zákoník Ježíšovi
položil.
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Milosrdný Samaritán

Spasitel zákoníkovu otázku zodpověděl
tím, že učil podobenství o Samaritánovi.
(Viz Lukáš 10:30–35.) V novozákonní
době panovala mezi Židy a Samaritány
silná nenávist. (Viz Průvodce k písmům,
„Samaritáni“.) Obě skupiny se obvykle
snažily jedna druhé vyhýbat.

Uplatňujte zásady z písem
Uplatňujte to, co se z písem dozvídáte, v osobním životě tím, že budete žít podle nauk a zásad,
které studujete. Když přemítáte o podobenství o milosrdném Samaritánovi, zamyslete se nad
svým chováním a nad tím, jak můžete jednat s druhými laskavěji. Když budete uplatňovat nauky
a zásady ve svém životě, obdržíte požehnání.

Přečtěte si Lukáše 10:30–37 a zaměřte se na to, kdo jsou podle tohoto podobenství
naši bližní.

President Thomas S. Monson řekl, že máme na toto podobenství o milosrdném
Samaritánovi pamatovat tehdy, když přemýšlíme, jak reagovat na ty, kteří potřebují
naši pomoc:

„Každý z nás během putování smrtelností půjde po své vlastní cestě do Jericha.
Co na ní zažijete vy? Co na ní zažiji já? Budu to já, kdo si nevšimne člověka, který
upadl mezi zloděje a potřebuje mou pomoc? Budete to vy? Budu to já, kdo uvidí
zraněného a uslyší jeho volání, a přesto přejde na druhou stranu? Budete to vy?
Nebo to budu já, kdo uvidí, kdo uslyší, kdo se zastaví a kdo pomůže? Budete
to vy?

Ježíš nám dal motto: ‚Jdi, i ty učiň též.‘ Když uposlechneme tohoto prohlášení, otevře se našemu
rozhledu radost, která se vyrovná jen málo čemu a kterou nic nepředčí.

Cesta do Jericha nemusí být jasně vytyčena. A ani zranění nemusí volat tak nahlas, že bychom je
slyšeli. Když ale kráčíme ve šlépějích onoho milosrdného Samaritána, kráčíme po cestě, která
vede k dokonalosti.“ („Your Jericho Road“, Ensign, Feb. 1989, 2, 4.)

4. Představte si, že pro některého vašeho přítele je těžké mít rád
někoho, kdo ho rozčiluje a kdo ho dokáže zklamat nebo rozzlobit.

Do studijního deníku napište tomuto příteli krátký dopis, v němž vysvětlíte,
čemu se můžeme naučit z tohoto podobenství ohledně toho, jak máme mít rádi
druhé a jak se můžeme snažit být takovými, jako byl milosrdný Samaritán.

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

Prostudoval(a) jsem si Lukáše 8:1–10:37 a dokončil(a) jsem tuto lekci (datum).
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Další otázky, úvahy a postřehy, o které bych se rád(a) podělil(a) se svým učitelem:
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11. BLOK: 1. DEN

Lukáš 10:38–12:59
Úvod
Spasitel učil Marii a Martu v domě Marty. Později učil učedníky různým pravdám
ohledně modlitby a varoval je před pokrytectvím a žádostivostí.

Lukáš 10:38–42
Ježíš učí Marii a Martu

1. Do studijního deníku si
během jedné minuty

napište co nejvíce rozhodnutí, která
jste učinili včera. Poté si celý seznam
projděte a označte si několik
dobrých rozhodnutí. V jakých
situacích se například musíme
rozhodovat mezi dvěma
dobrými věcmi?

Při studiu Lukáše 10:38–42 se zaměřte
na zásadu, které Spasitel učil a která vás
může při rozhodování vést – zvláště když se musíte rozhodnout mezi několika
dobrými možnostmi.

Když byl Ježíš v Judeji, vydal se do Betany nacházející se nedaleko od Jeruzaléma
a navštívil dům Marty, Marie a Lazara.

Přečtěte si Lukáše 10:38–40 a zjistěte, co se Maria a Marta rozhodly dělat, když byl
Spasitel u nich doma.

V Ježíšově době byla pohostinnost velmi důležitá. Marta se snažila dělat to, co by se
od ní jakožto od hostitelky obvykle očekávalo. Soustředila se na časné neboli
hmotné záležitosti, jako jsou příprava a podávání jídla.

V Lukášovi 10:40 si všimněte, že Marta „pečlivá byla při mnohé službě“ neboli že
byla zaneprázdněna mnoha povinnostmi a chtěla, aby ji Maria pomohla.

Přečtěte si Lukáše 10:41–42 a zjistěte, jak Spasitel Martě odpověděl.

Co mohl mít Spasitel na mysli, když řekl: „Jednohoť jest potřebí. Mariať dobrou
stránku vyvolila“ (Lukáš 10:42)? ____________________

Starší Dallin H. Oaks z Kvora Dvanácti apoštolů vysvětlil: „Bylo chvályhodné, že
Marta byla ‚pečlivá … a [dělala si starosti] při mnohých věcech‘ (Lukáš 10:41),
ale učení se evangeliu od Mistra Učitele bylo ‚potřebnější‘.“ („Dobré, lepší,
nejlepší“, Liahona, listopad 2007, 104.)
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Když Spasitel řekl, že ona dobrá stránka, kterou si Maria zvolila, „nebude odjata od
ní“ (Lukáš 10:42), mohl tím naznačit, že Maria díky svému rozhodnutí naslouchat
Spasiteli, než aby se soustředila na časné neboli světské záležitosti, obdrží duchovní
požehnání, která jsou věčná.

Jedna ze zásad, které se můžeme ze Spasitelových slov určených Martě naučit, zní
takto: Rozhodneme-li se věnovat spíše duchovním záležitostem než časným
starostem, obdržíme trvalá požehnání.

Na volný řádek napište několik příkladů situací, kdy se člověk může rozhodnout, že
dá přednost duchovním záležitostem před dobrými, ale méně důležitými věcmi,
záležitostmi nebo činnostmi: ____________________

Starší Oaks rovněž učil:

„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. Když nám Pán pravil, abychom usilovali o vzdělání, řekl: ‚Vyhledávejte slova
moudrosti z nejlepších knih.‘ (NaS 88:118; zvýraznění přidáno.) …

Některé způsoby využití osobního a rodinného času jsou lepší, a jiné jsou nejlepší. Musíme se
zříci některých dobrých věcí, abychom si vybrali jiné, které jsou lepší nebo nejlepší, protože
rozvíjejí víru v Pána Ježíše Krista a posilují naši rodinu.“ („Dobré, lepší, nejlepší“, 105, 107.)

2. Projděte si seznam rozhodnutí, která jste si zapsali v prvním
úkolu, a označte každé dobré rozhodnutí buď slovem „dobré“,

„lepší“ nebo „nejlepší“. Poté si do studijního deníku vypracujte tyto úkoly:

a. Napište o jednom zážitku, kdy jste byli požehnáni díky tomu, že jste dali
přednost duchovním záležitostem před starostmi časnými.

b. Vyberte alespoň jednu duchovní záležitost, na kterou se chcete více zaměřit,
a zapište si cíl týkající se toho, co budete dělat, aby tato duchovní záležitost
byla na předním místě ve vašem životě.

Lukáš 11
Ježíš učí své učedníky o modlitbě
Představte si, že jste misionářem na plný úvazek a učíte zájemce, který se již
několikrát pomodlil a má pocit, že mu Nebeský Otec neodpovídá. Zájemce
přemýšlí o tom, zda má vůbec smysl pokračovat v modlitbě. Co byste takovému
člověku řekli, abyste mu pomohli?

Při studiu Lukáše 11 se zaměřte na pravdy, které by mohly pomoci tomu, kdo má
dojem, že Bůh na jeho modlitby neodpovídá.

V Lukášovi 11:1–4 se píše, že poté, co učedníci slyšeli Spasitele, jak se modlí, jeden
z nich Ho požádal, aby je naučil se modlit, a Spasitel tak učinil. Pán poté pomocí
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přirovnání učil dalším pravdám ohledně modlitby. Všimněte si, že v Lukášovi 11:4
v Překladu Josepha Smitha se píše: „A nedopusť, abychom byli uvedeni v pokušení;
ale vysvoboď nás od zlého.“ (Překlad Josepha Smitha, Lukáš 11:4, v anglickém
vydání Bible SPD.) Nebeský Otec nikdy neuvede žádné své dítě v pokušení.

Prostudujte si Lukáše 11:5–13 a zaměřte se na to, čemu Pán ohledně modlitby učil.

Překlad Josepha Smitha uvádí dodatečné postřehy týkající se Spasitelova učení
o modlitbě. Dozvídáme se, že než pronesl přirovnání, které začíná v Lukášovi 11:5,
řekl jim: Váš Nebeský Otec vám neopomene dát, o cokoli jej požádáte. A pravil jim
podobenství řka … (Viz Překlad Josepha Smitha, Lukáš 11:5, v anglickém vydání
Bible SPD.) Také se dozvídáme o dobrých darech, o nichž Spasitel mluvil: 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. (Překlad Josepha Smitha,
Lukáš 11:14, v anglickém vydání Bible SPD.)

Proč podle Lukáše 11:8 onen druhý přítel vyhověl žádosti svého přítele o chléb?
(Slovo nezbednost v tomto verši znamená, že onen muž byl ve své žádosti
neodbytný a vytrvalý, ačkoli jeho přítel zprvu jeho žádost odmítl.)

Spasitel pomocí přirovnání uvedených v Lukášovi 11:5–13 učil, že pokud jsme my,
ačkoli jsme nedokonalí, ochotni vyhovět žádostem těch, které máme rádi a o které
se staráme, „čím více Otec [náš] nebeský dá … těm, kteříž ho prosí?“ (Lukáš
11:13.)

Co je účelem modlitby? „Modlitba je úkon, kterým se uvádí do vzájemného
souladu vůle Otcova a vůle dítěte. Cílem modlitby není změnit vůli Boží, ale zajistit
nám i dalším lidem požehnání, která je Bůh již ochoten udělit, ale pod podmínkou,
že o ně požádáme. Požehnání vyžadují určitou práci nebo úsilí na naší straně, než
je můžeme získat. Modlitba je druh práce a je to stanovený prostředek k získání
těch nejvyšších požehnání.“ (Bible Dictionary, „Prayer“.)

Na základě toho, čemu jste se naučili z Lukáše 11:5–13, doplňte tuto zásadu:
Pokud se vytrvale modlíme a usilujeme o požehnání od Nebeského Otce ve
chvílích, kdy to potřebujeme, On nám ve svém čase a svým způsobem
____________________.

Máme-li této zásadě porozumět, musíme mít také na paměti, že ne všechna
požehnání od Nebeského Otce přicházejí tak, jak to očekáváme, jak si to přejeme
nebo jak jsme schopni to hned rozpoznat.

3. Do studijního deníku si napište o svém zážitku s modlitbou, na
kterou jste obdrželi odpověď poté, co jste vytrvale usilovali

o požehnání od Nebeského Otce.

Lukáš 11:14–54 obsahuje záznam o tom, jak Ježíš vymýtil ďábla z jistého muže,
nabádal druhé, aby slyšeli slovo Boží, a pokáral farizeje a zákoníky kvůli jejich
duchovní neznalosti a zlovolnosti.

Lukáš 12
Spasitel varuje před pokrytectvím a žádostivostí
Zamyslete se nad těmito otázkami: Chtěli jste někdy něco tak intenzivně, že jste na
to stále mysleli? Jaké negativní dopady na nás tento způsob přemýšlení může mít?
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V Lukášovi 12:1–13 čteme, že „když se na tisíce lidu sešlo“ (Lukáš 12:1), Ježíš učil
své učedníky, aby se vyvarovali pokrytectví. Učil je, že vše skryté bude jednoho dne
zjeveno a že Bůh zná své děti a bdí nad nimi. Také mluvil o tom, že je zapotřebí,
aby Jeho učedníci vyznávali Jeho jméno před lidmi, a o hříchu rouhání. Jeden muž
pak Spasitele požádal, zda by nemohl promluvit s jeho bratrem a přesvědčit ho, aby
se s ním rozdělil o dědictví.

Přečtěte si Lukáše 12:14–15 a zjistěte, jak Spasitel na tuto žádost odpověděl.

Před čím Spasitel druhé varoval?

Vysvětlete, že slova vystříhejte se lakomství znamenají vyvarovat se chamtivosti
a žádostivosti. V Pánově radě můžeme najít tuto pravdu: Pán nám přikazuje
nebažit po světském majetku. Učil nás, že v životě jde o více než jen o získávání
fyzických věcí a že hodnota člověka nezávisí na hojnosti jeho majetku.

Vysvětlete, že Spasitel – poté, co své učedníky varoval, aby se vyhýbali žádostivosti
– pronesl podobenství, kterým ilustroval důležitost tohoto přikázání. Přečtěte si
Lukáše 12:16–19 a zjistěte, kolikrát dotyčný muž v podobenství použil slova své
a svá. Mohli byste si každý výskyt těchto slov označit.

Co se z toho, jak často tento muž používá slova své a svá, dozvídáte o jeho
zájmech? ____________________

V jakém smyslu bychom mohli být pokoušeni, abychom byli jako tento muž?

Přečtěte si Lukáše 12:20–21 a zaměřte se na to, jak Bůh na chamtivost a žádostivost
tohoto muže reagoval.

Zvažte možnost zapsat si nebo si do písem poznamenat tato slova staršího
M. Russella Ballarda z Kvora Dvanácti apoštolů: „To, na čem záleží nejvíce, vydrží
nejdéle.“ („To, na čem záleží nejvíce, vydrží nejdéle“, Liahona, listopad 2005, 44.)

Pokud by onen bohatý muž v podobenství věděl, že oné noci zemře a že si s sebou
žádný majetek nevezme, co by podle vás mohl udělat jinak v průběhu dne před
svou smrtí? Zamyslete se nad tím, jak se může příkaz nebažit po světském majetku
týkat vás osobně.

V Lukášovi 12:22–30 čteme o tom, že Pán zdůraznil, že Jeho učedníci se nemusí
přehnaně starat o své časné potřeby. Tyto pokyny byly dány apoštolům a těm, kteří
byli tehdy povoláni sloužit jako misionáři na plný úvazek. Přečtěte si Lukáše
12:31–32 a zjistěte, o co měli podle Spasitelova učení Jeho učedníci usilovat, místo
aby se zaměřovali na vlastní potřeby a tužby. (Viz také Jákob 2:18–19.)

V Lukášovi 12:31 v Překladu Josepha Smitha se dozvídáme, že Pán řekl svým
učedníkům: Tudíž usilujte o to, abyste pomáhali království Božímu spět kupředu.
(Překlad Josepha Smitha, Lukáš 12:34, v anglickém vydání Bible SPD; kurzíva
přidána.) „Království Boží“ označuje Církev Ježíše Krista. „Účelem Církve je
připravovati její členy, aby žili na věky v celestiálním království neboli království
nebeském.” (Průvodce k písmům, „Království Boží neboli království nebeské“,
scriptures.lds.org). Spasitel svým apoštolům a misionářům slíbil, že budou-li se
snažit přispět svým dílem k tomu, aby Boží království spělo kupředu, pomůže jim
postarat se o jejich potřeby a dá jim místo ve svém království.
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4. Do studijního deníku si napište tuto zásadu: Pokud budeme svým
dílem přispívat k tomu, aby Boží království spělo kupředu

a Jeho spravedlivost byla nastolena, Bůh nám pomůže postarat se o naše
potřeby a připraví pro nás ve svém království místo.

Zamyslete se nad tím, jak se můžete snažit přispět svým dílem k tomu, aby
království Boží spělo kupředu. (Přitom si vzpomeňte na zásadu, kterou jste
rozpoznali již dříve v této lekci a která se týká věnování se spíše duchovním
záležitostem než časným starostem.)

V Lukášovi 12:35–59 čteme, že Spasitel učil své následovníky, aby se připravovali na
Jeho Druhý příchod. Pomohl jim pochopit, že „každému pak, komuž jest mnoho
dáno, mnoho bude od něho požádáno“ (Lukáš 12:48), a vysvětlil, že Jeho
evangelium způsobí mezi lidmi velké rozdělení.

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

Prostudoval(a) jsem si Lukáše 10:38–12:59 a dokončil(a) jsem tuto lekci (datum).

Další otázky, úvahy a postřehy, o které bych se rád(a) podělil(a) se svým učitelem:
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Fíkovník
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11. BLOK: 2. DEN

Lukáš 13–15
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. Farizeové a zákoníci si
stěžovali na to, že se Spasitel stýká s publikány a hříšníky. Spasitel jim odpověděl
podobenstvími o ztracené ovci, ztraceném groši a marnotratném synovi.

Lukáš 13:1–14:14
Ježíš uzdravuje během sabatu a učí o pokoře a péči o ty, kterým v životě nepřálo
tolik štěstí
Představte si, že 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 mnozí ostatní se začnou smát.

Jak byste například mohli v takovéto situaci zareagovat? ____________________

Při studiu Lukáše 13–14 zjistěte, čemu Spasitel učil ohledně jednání s těmi, kteří
mají v životě méně štěstí než my.

V Lukášovi 13 čteme, že Spasitel
vyprávěl podobenství o fíkovníku, který
bude pokácen, pokud neplodí ovoce.
Toto podobenství bylo určeno Židům,
kteří měli přinášet dobré ovoce, a učí
nás, že pokud nebudeme činit pokání,
zahyneme. Ježíš o sabatu uzdravil ženu.
Také připodobnil království Boží
k hořčičnému semínku, z něhož vyroste
velký strom, a učil o těch, kteří vstoupí
do Jeho království. Rovněž 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 – nemocí, která způsobovala, že měl otoky.

Přečtěte si Lukáše 13:15–16 a Lukáše 14:5–6 a zaměřte se na Spasitelovy odpovědi
farizeům, kteří Ho obviňovali z toho, že uzdravením této ženy a muže porušil sabat.

Čemu se můžeme naučit ze Spasitelova příkladu, jak ctít sabatní den a jak ho
světit? Jedno z ponaučení spočívá v Ježíšově příkladu spravedlivého chování během
sabatního dne tím, že zaopatřoval potřeby druhých. To stojí v protikladu k postoji
některých farizeů, kteří během sabatu ospravedlňovali pomáhání zvířatům, ale
nikoli lidem. Zamyslete se nad svým chováním během sabatního dne. Co můžete
během sabatního dne dělat, abyste byli více takovými jako Ježíš?

Lukáš 14:7–10 obsahuje podobenství, pomocí něhož Spasitel učil pravdě evangelia
týkající se vztahu mezi pokorou a povyšováním se. „Přední místa“ (Lukáš 14:7)
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znamenají význačná místa. Ježíš si všiml, že někteří z pozvaných na hostinu pro
sebe vyhledávali čestná místa tím, že usedali blízko hostitele.

Přečtěte si Lukáše 14:11 a zaměřte se na to, čemu Spasitel učil ohledně pokory.

Přečtěte si Lukáše 14:12–14 a zjistěte, čemu Spasitel učil farizee, který ho k sobě
pozval na oběd. Proč asi lidé, podobně jako tento farizeus, zvali své přátele
a bohaté či význačné sousedy na oběd?

Ve Spasitelově době měli ti, kteří byli chromí, kulhaví nebo slepí, často potíže
postarat se sami o sebe, a v důsledku svého postižení byli chudí. Někteří farizeové
se na tyto lidi dívali s opovržením. Z jakých důvodů mohou lidé v dnešní době
pohlížet na druhé s opovržením?

Jedna ze zásad, které se můžeme naučit z těchto veršů, zní: Budeme-li se snažit
pomáhat lidem, kteří mají v životě méně štěstí než my, Pán nás odmění.

Když se budeme snažit pomáhat těm, kteří mají v životě méně štěstí než my, bude
nám Pán – kromě odměny při vzkříšení – žehnat i v tomto životě. (Viz Matouš 6:4.)

1. Ve studijním deníku splňte jeden nebo oba níže uvedené úkoly:

a. Napište o nějakém zážitku, kdy jste vy nebo někdo, koho znáte, obdrželi
požehnání díky tomu, že jste se snažili pomoci někomu, komu v životě
nepřálo tolik štěstí. (Mezi ty, kterým „nepřálo v životě tolik štěstí“, mohou
patřit i lidé v jiných situacích než jen ti, kteří mají nedostatek materiálních
věcí – například se může jednat o někoho, kdo je osamělý nebo kdo nemá
přátele.)

b. Zamyslete se nad tím, jak můžete pomáhat těm, kteří mají v životě méně
štěstí než vy, a stanovte si cíl, že jim budete sloužit, a tento cíl si zapište.

Lukáš 14:15–35
Ježíš pronáší podobenství o velké hostině a učí o tom, jaká je cena učednictví
Co můžete být například požádáni obětovat jakožto učedníci Ježíše Krista nebo
čeho můžete být požádáni se vzdát? ____________________

K jakým výmluvám by člověk mohl být pokoušen, aby se přinášení těchto obětí
vyhnul? ____________________

Poté, co Spasitel radil farizeům, aby zvali na hostiny ty, kterým v životě nepřálo
tolik štěstí, někdo v místnosti Mu řekl: „Blahoslavený, kdož jí chléb v království
Božím.“ (Lukáš 14:15.) V odpověď na tato slova Spasitel pronesl podobenství
o velké večeři.

Přečtěte si Lukáše 14:16–24 a zaměřte se na to, kam byli lidé v podobenství
pozváni, a na to, jaké výmluvy použili ti, kteří pozvání odmítli.

Ježíš promlouval k Židům, kteří se chovali jako lidé v podobenství, kteří byli
pozváni na hostinu jako první. V jakém smyslu se evangelium Ježíše Krista podobá
velké hostině? Jaké výmluvy uvedli ti, kteří pozvání na tuto velkou večeři nepřijali?
Co tyto výmluvy vypovídají o prioritách těchto lidí?
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Jedna ze zásad, kterou se z tohoto podobenství dozvídáme, zní: Pokud dáme
přednost něčemu jinému než Pánu a Jeho evangeliu, ztratíme požehnání,
která bychom mohli jinak obdržet.

Podívejte se na seznam, který jste si sepsali ohledně toho, co byste mohli být
požádáni obětovat jakožto učedníci Ježíše Krista nebo čeho byste mohli být
požádáni se vzdát. Jaká požehnání byste mohli ztratit, kdybyste nebyli ochotni tyto
oběti přinášet? Měli jste někdy dojem, že jste něco obětovali, ale později jste si
uvědomili, že získaná požehnání byla větší než to, co jste obětovali?

Spasitel po tomto podobenství promluvil k zástupu ohledně toho, co vyžaduje od
svých učedníků. Přečtěte si Lukáše 14:25–27 a věnujte pozornost tomu, co podle
Spasitelových slov musí být Jeho učedníci ochotni dělat.

„V kontextu Lukáše 14:26 řecké slovo, zde přeložené jako ‚nenávist‘, znamená ‚mít méně rád‘
nebo ‚méně si vážit‘. Spasitel tímto neodvolal přikázání ‚cti otce svého a matku svou‘ (Exodus
20:12), ale učil zde o prioritách. Učedník musí na prvním místě projevovat oddanost Ježíši Kristu
a poté své rodině.“ (New Testament Student Manual [Church Educational System manual,
2014], 165; viz také Matouš 10:37; .)

Slovo kříž v Lukášovi 14:27 odkazuje na ukřižování a představuje ochotu něco
obětovat. Překlad Josepha Smitha nám pomáhá porozumět tomu, že nést svůj kříž
(viz Lukáš 14:27) znamená „popříti v sobě veškerou bezbožnost a každou světskou
žádost a zachovávání [Pánova] přikázání“. (Překlad Josepha Smitha, Matouš 16:26
[v Průvodci k písmům].)

Tyto verše nás učí tomu, že učedníci Ježíše Krista musí být ve snaze následovat
Ho ochotni obětovat vše. Tuto pravdu byste si mohli napsat na okraj stránky
v písmech vedle Lukáše 14:25–27.

Ježíš, poté, co učil své učedníky, co musí být ochotni dělat, řekl: Protož, složtež to
v srdcích svých, že budete činiti to, čemu vás učím a co přikazuji vám. (Viz Překlad
Josepha Smitha, Lukáš 14:28, v anglickém vydání Bible SPD.) Slovo složit zde
znamená předsevzít si nebo se pevně rozhodnout. Jedna ze zásad, které se z tohoto
verše můžeme naučit, zní: Když si v srdci dáme předsevzetí, že budeme dělat
to, čemu nás Ježíš Kristus učí a co nám přikazuje, staneme se Jeho učedníky.

Přemítejte o tom, jak můžeme ve svém učednictví dospět do bodu, kdy budeme mít
v srdci opravdové předsevzetí, že budeme dělat to, čemu nás Ježíš Kristus učí a co
nám přikazuje.

Spasitel, poté, co učil těmto zásadám o učednictví, uvedl dvě přirovnání. Přečtěte si
Lukáše 14:28–30 a Lukáše 14:31–33 a zamyslete se nad tím, co tato dvě přirovnání
znázorňují.
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Věž v městečku Nazaret v Izraeli podobná
věži popisované v Lukášovi 14:28–30

Ztracená ovce

Ztracený groš

Spasitel si přál, aby Jeho následovníci
pečlivě zvážili, zda jsou ochotni
obětovat vše, co by se od nich mohlo
očekávat, aby tak mohli jako Jeho
učedníci vytrvat až do konce. Zvažte
možnost označit si Lukáše 14:33, kde se
jednoduše shrnuje Spasitelovo učení
v této kapitole.

2. Zamyslete se nad tím,
co vás bude stát, neboli

co se od vás bude vyžadovat, abyste
byli opravdovými učedníky Pána
Ježíše Krista. Vezměte v úvahu požehnání plynoucí ze života podle evangelia
a odměnu věčného života. Jaká rozhodnutí byste mohli nyní učinit, aby vám
pomohla dávat Pánu přednost před všemi ostatními prioritami v osobním
životě? Odpověď na tuto otázku si napište do studijního deníku a uveďte
i několik cílů, které vám pomohou stát se lepším učedníkem Ježíše Krista.

Lukáš 15
Ježíš uvádí podobenství o ztracené ovci, ztraceném groši a marnotratném synovi
Vzpomeňte si na to, kdy jste našli něco
důležitého, co jste předtím ztratili. Jak
jste se cítili?

Pomyslete na někoho, koho znáte a kdo
je možná duchovně „ztracený“. To
může být někdo, kdo dosud nepřijal
znovuzřízené evangelium Ježíše Krista,
nebo ten, kdo v současnosti podle učení
evangelia nežije.

Při studiu Lukáše 15 vyhledejte pravdy
týkající se toho, jak Nebeský Otec
nahlíží na ty, kteří jsou duchovně
ztracení, a jakou máme vůči nim
zodpovědnost.

Přečtěte si Lukáše 15:1–2 a zjistěte, na
co si farizeové stěžovali.

Spasitel pronesl v odpověď na stížnosti
farizeů a zákoníků tři podobenství:
jedno o ovci, další o minci a další o
synovi. Účelem těchto podobenství bylo
dodat naději hříšníkům i odsoudit
pokrytectví a samolibou povýšenost
zákoníků a farizeů. Při studiu těchto
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Marnotratný syn

„Uzřel jej otec jeho, a … přiběh … a políbil
ho.“ (Lukáš 15:20.)

podobenství věnujte pozornost tomu,
proč se předmět vyprávění v každém
podobenství ztratil a jak byl nalezen.

Přečtěte si každé podobenství
a vyhledejte odpovědi na otázky
v levém sloupci níže uvedené tabulky.
Odpovědi zapište na příslušné místo.

Podobenství o ztracené ovci, ztraceném groši a marnotratném synovi

Otázky Lukáš
15:3–7

Lukáš
15:8–10

Lukáš 15:11–32 (ve verši 16 slovo mláto
znamená slupky a zbytky z plodin)

Co se ztratilo?

Proč se to ztratilo?

Jak se to nalezlo?

Jakými slovy se popisuje
nalezení ztraceného předmětu?

Všimněte si toho, že ovce se ztratila
v běžné životní situaci, groš se ztratil
kvůli nedbalosti či lehkomyslnosti
svého majitele a marnotratný
(rozhazovačný a nezodpovědně
marnivý) syn se ztratil kvůli své
vzpurnosti.

Jakou máme podle vás zodpovědnost ve
vztahu k těm, kteří se ztratili, nehledě
na to, jakým způsobem?

Všimněte si slov, kterými se popisuje
reakce na nalezení zvířete, předmětu
a člověka. Pamatujte na to, že jedním
z účelů těchto podobenství bylo pokárat
pokrytecké farizee a zákoníky, kteří
reptali ohledně publikánů a hříšníků,
k nimž Ježíš promlouval. Když Ježíš
řekl, že v nebi bude více radosti „nad
jedním hříšníkem pokání činícím, …
než nad devadesáti devíti
spravedlivými, kteříž nepotřebují
pokání“ (Lukáš 15:7), učil tím, že v nebi
je více radosti nad jedním kajícným hříšníkem než nad devadesáti devíti
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pokryteckými farizei a zákoníky, kteří se ve své pýše domnívali, že pokání
nepotřebují.

Jak byste na základě reakcí těch, kteří nalezli to, co se ztratilo, dokončili následující
větu? Když druhým pomáháme pocítit touhu činit pokání,
____________________.

3. Do studijního deníku si napište odpověď na tuto otázku: Co
například můžete dělat, abyste pomohli někomu, kdo je duchovně

ztracený, pocítit touhu činit pokání nebo se přiblížit k Nebeskému Otci?

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

Prostudoval(a) jsem si Lukáše 13–15 a dokončil(a) jsem tuto lekci (datum).

Další otázky, úvahy a postřehy, o které bych se rád(a) podělil(a) se svým učitelem:
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11. BLOK: 3. DEN

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.

Lukáš 16:1–12
Ježíš pronáší podobenství o nespravedlivém správci
Na vyznačené místo napište několik světských věcí, které si lidé často ze srdce přejí
a usilují o jejich získání: ____________________

Nyní napište některá věčná bohatství, o která si Nebeský Otec přeje, abychom
usilovali (například věčné rodiny a pokoj): ____________________

Některým věčným bohatstvím se můžeme těšit i v tomto životě. Zakroužkujte si
jedno nebo dvě z uvedených věčných bohatství, která jsou pro vás obzvláště
důležitá. Při studiu Lukáše 16 se zaměřujte na pravdy, které vám mohou pomoci
věčná bohatství získat.

Spasitel poté, co pronesl podobenství o ztracené ovci, o ztracené minci
a o marnotratném synovi, učil své učedníky podobenství o nespravedlivém správci.
Správce je člověk, který spravuje obchodní záležitosti, finance nebo majetek
někoho druhého.

Přečtěte si Lukáše 16:1–2 a zjistěte, co se bohatý muž z podobenství dozvěděl
o svém správci.

Povšimněte si, z čeho byl správce obviněn kvůli tomu, co udělal s majetkem
bohatého muže. Správce v důsledku své marnotratnosti přišel o správcovské místo.

V Lukášovi 16:3–7 se dozvídáme, 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.

Přečtěte si Lukáše 16:8 a zjistěte, jak bohatý muž zareagoval, když se o správcově
jednání dozvěděl. Může být užitečné vědět, že „synové tohoto světa“ jsou světsky
smýšlející lidé a „synové světla“ jsou následovníci Boží neboli duchovně
smýšlející lidé.

Povšimněte si, že bohatý muž chválil správce za chytrost, se kterou získal přízeň
dlužníků bohatého muže. Nechválil ho ale za jeho nepoctivost.
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Starší James E. Talmage z Kvora Dvanácti apoštolů vysvětlil, 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. Světsky smýšlející lidé se nezapomínají zajistit na budoucí
léta a často jsou hříšně dychtiví ve hromadění majetku; zatímco ‚synové světla‘

neboli ti, kteří věří, že duchovní bohatství je nade vším pozemským majetkem, jsou méně aktivní,
rozvážní či moudří.“ (Jesus the Christ, 3rd ed. [1916], 463.)

Přečtěte si Lukáše 16:10–12 a zjistěte, co Pán řekl, že musíme dělat, abychom byli
požehnáni duchovním bohatstvím. Povšimněte si, že slovo mamon ve verši 11
označuje pozemská bohatství, včetně peněz, majetku a známostí. Mohlo by pro vás
být užitečné vědět, že být „věrný v mále“ (Lukáš 16:10) znamená používat
pozemská bohatství spravedlivě.

Ze Spasitelova učení v Lukášovi 16:1–12 se dozvídáme, že připravujeme-li se na
věčnou budoucnost moudře a používáme-li pozemská bohatství spravedlivě,
můžeme být požehnáni věčnými bohatstvími.

1. Ve studijním deníku si odpovězte buď na jednu níže uvedenou
otázku, nebo na obě:

a. Jak spravedlivé používání pozemských bohatství odráží to, že jsme hodni
toho, aby nám byla svěřena věčná bohatství?

b. Jak můžete vy, jako mladí členové, spravedlivě používat pozemská
bohatství? Jak tak můžete činit v dospělosti? (Viz Jákob 2:17–19.)

Lukáš 16:13–31
Ježíš kárá farizee a učí je podobenství o bohatém muži a Lazarovi
Při studiu Lukáše 16:13–26 se zamyslete nad tím, jak mohou pozemská bohatství
bránit některým lidem v získání věčných bohatství.

V Lukášovi 16:13–14 se píše, že Spasitel učil, že nemůžeme sloužit Bohu a zároveň
mamonu. (Viz Lukáš 16:13.) Farizeové slyšeli Spasitelovo učení a „posmívali“
(Lukáš 16:14) se Mu. Vyhledejte v Lukášovi 16:14 slovo, které farizee popisuje
a které nabízí jedno z možných vysvětlení toho, proč se Spasiteli kvůli Jeho učení
posmívali.

Farizeové byli chamtiví, což znamená, že sobecky toužili po dalším majetku,
obzvláště takovém, který patřil druhým. Dychtili po světském bohatství a moci. (Viz
Matouš 23:2–6, 14.) Proč podle vás jejich chamtivost přispěla k tomu, že se Spasiteli
posmívali?

Přečtěte si Překlad Josepha Smitha, Lukáš 16:16–23 (v Průvodci k písmům)
a vyhledejte dodatečné postřehy objasňující tento rozhovor mezi farizei
a Spasitelem.

Z těchto veršů se dozvídáme, že farizeové prohlašovali, že jejich zákonem je zákon
Mojžíšův, a proto Ježíše jako svého soudce zavrhli. Ježíš vysvětlil, že Mojžíšův
zákon a proroci o Něm svědčili. Zpochybnil slova farizeů, protože popírali to, co
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Psi lízali vředy chudému muži Lazarovi, který
ležel před dveřmi bohatého muže.

bylo psáno, a pokáral je za to, že převracejí „pravou cestu“. (Překlad Josepha
Smitha, Lukáš 16:21.) Aby Spasitel těmto chamtivým farizeům pomohl porozumět
jejich chování a důsledkům, které z něho plynou, přirovnal je v podobenství
uvedeném v Lukášovi 16:19–31 k bohatému muži.

Představujte si události z písem
Představování si událostí z písem vám pomůže získat lepší a živější představu o těchto
událostech. Může vám také pomoci lépe porozumět lidem a situacím uvedeným v písmech, což
vám umožní události lépe analyzovat a pochopit. Při čtení vyhledávejte podrobnosti, které vám
pomohou představovat si tyto události a to, že se jich osobně účastníte.

Při čtení Lukáše 16:19–31 si představte postavy z tohoto podobenství a jejich
rozhovor. Zvažte možnost přečíst tyto verše nahlas, jako kdybyste stáli před
publikem a pronášeli slova Spasitele (Lukáš 16:19–23), bohatého muže (Lukáš
16:24, 27, 28, 30) a Abrahama (Lukáš 16:25, 26, 29, 31). Může být užitečné vědět, že
lůno Abrahamovo (viz Lukáš 16:22) představuje ráj v duchovním světě a že peklo
(viz Lukáš 16:23) označuje vězení duchů. (Viz Bible Dictionary v anglickém vydání
Bible SPD, „Abraham’s Bosom“, Průvodce k písmům, „Peklo“.)

Jak se lišil smrtelný život bohatého
muže a Lazara?

Jaký vliv měla na bohatého muže jeho
chamtivost neboli láska k pozemskému
majetku poté, co zemřel?

Čemu se podle vás měli z tohoto
podobenství farizeové naučit?

Jedna zásada, které se z tohoto
podobenství můžeme naučit, zní takto: Budeme-li chamtiví a nebudeme-li
používat pozemská bohatství spravedlivě, nakonec zakusíme utrpení
a výčitky svědomí. (Viz také NaS 104:18.)

Z tohoto podobenství se můžeme
naučit další pravdě. Čemu podle Lukáše
16:30 bohatý muž věřil, že by se stalo,
kdyby se jeho bratrům zjevil Lazar?

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 Lukáše 16:29, 31 Abraham
neposlal Lazara k bratrům
bohatého muže?
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Spasitel tím, že se zmínil o Mojžíšovi a o prorocích, znovu odkazoval na písma,
o kterých farizeové prohlašovali, že v ně věří a že podle nich žijí, ale která ve
skutečnosti zavrhli.

Z tohoto podobenství se dozvídáme, že obrácení přichází tehdy, když věříme
slovům proroků a dbáme na ně, nikoli tím, že jsme svědky zázraků nebo že
spatříme anděly.

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

a. Proč podle vás obrácení přichází zejména tehdy, když věříme slovům
proroků a dbáme na ně, a ne tím, že jsme svědky zázraků nebo že
spatříme anděly?

b. Která konkrétní učení proroků měla vliv na vaše obrácení?

Na zvláštní list papíru si napište cíl týkající se toho, jak se můžete zdokonalit ve víře
a poslušnosti konkrétních učení nebo rad proroků, aby se tím mohlo prohloubit
vaše obrácení. Další náměty můžete najít, když si projdete brožurku Pro posílení
mládeže. List papíru umístěte tam, kde ho každý den budete mít na očích (například
do písem), abyste si tak mohli tento cíl připomínat.

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

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

Další otázky, úvahy a postřehy, o které bych se rád(a) podělil(a) se svým učitelem:
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11. BLOK: 4. DEN

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.

Lukáš 17:1–10
Apoštolové žádají Ježíše, aby prohloubil jejich víru

1. Přemýšlejte o situacích, které po vás mohou vyžadovat, abyste
nějak použili víru – například požádání o kněžské požehnání,

placení desátku nebo pronesení proslovu či výuka lekce na shromáždění.
Zapište si je do studijního deníku. Poté odpovězte na tyto otázky: Přáli jste si
někdy mít větší víru? Pokud ano, jaké vaše zkušenosti nebo zážitky vám
pomohly toto přání mít?

Při studiu Lukáše 17 se zaměřujte na zásady, které vám pomohou prohloubit víru.

Spasitel v Lukášovi 17:1–2 učedníky učil tomu, že ten, kdo druhé pokouší ke
hříchu, se z toho bude zodpovídat.

Přečtěte si Lukáše 17:3–4 a zjistěte, jaké přikázání, které by mohlo vyžadovat víru,
dal Spasitel svým učedníkům. Zvažte možnost si toto přikázání označit v písmech.

Proč může být obtížné odpustit někomu, kdo vám ublížil opakovaně?
____________________

Přečtěte si Lukáše 17:5 a zjistěte, o co apoštolové požádali Spasitele poté, co je učil
o odpuštění.

Jak jim mohla snaha o posílení víry v Pána pomoci, aby byli poslušni přikázání
odpouštět druhým? ____________________

V Lukášovi 17:6 se píše, že Spasitel na prosbu apoštolů o prohloubení víry
odpověděl tím, že jim vydal svědectví, že víra o velikosti malého hořčičného zrna
může způsobit zázraky. Aby jim Ježíš pomohl poznat, jak mohou svou víru
prohloubit, uvedl jim podobenství popisující vztah mezi pánem a služebníkem.

Přečtěte si Lukáše 17:7–10 a zjistěte, co pán od svého služebníka očekával.

V biblické době se pán staral o všechny životní potřeby svého služebníka
a služebník za to 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.

Přemýšlejte o tom, jak se Nebeský Otec podobá pánu z tohoto podobenství.

V Lukášovi 17:10 byste si mohli označit slova „učiníte všecko, což vám přikázáno“.
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2. Do studijního deníku si napište toto: Naše víra se prohloubí tehdy,
když se budeme snažit činit vše, co nám Nebeský Otec přikazuje. Tuto

větu později rozšíříte.

Zvažte možnost označit si v Lukášovi 17:10 slova, která mají podle Ježíše pronést
služebníci poté, co učinili to, co jim bylo přikázáno.

Přiznat, že jsme neužitečnými služebníky, znamená, že uznáváme, že nehledě na
to, jak se nám daří přikázání dodržovat, jsme vůči Bohu vždy zadluženi. Žehná nám
tak štědře, že Mu to nikdy nemůžeme splatit – i když jsme poslušní a žijeme
spravedlivě. (Viz Mosiáš 2:20–26.)

3. Doplňte větu ve studijním deníku 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. Poté odpovězte na tuto otázku: Jak snaha činit vše,
co nám Bůh přikazuje, prohlubuje naši víru?

President Heber J. Grant o důležitosti konání našich povinností ve službě Bohu
učil: „Žádnému muži nebo ženě nehrozí, že by ztratili víru v tuto Církev, pokud
jsou pokorní, naplněni modlitbou a poslušní ve svých povinnostech. Nikdy jsem
nebyl svědkem toho, že by takový člověk ztratil víru. Víra se konáním povinností
prohlubuje, dokud se nestane dokonalým poznáním.“ (Teachings of Presidents of
the Church: Heber J. Grant [2002], 28.)

Vzpomeňte si na situaci, kdy jste zachovávali přikázání nebo poslušně vykonávali
svou povinnost vůči Bohu, a v důsledku toho jste pocítili, že se vaše víra prohlubuje.

Lukáš 17:11–19
Ježíš očišťuje deset malomocných
Na základě toho, co víte
o malomocenství, doplňte tuto větu:
V biblických dobách bylo nesmírně
obtížné být malomocným, protože
____________________.

Malomocenství byla nemoc, která
mohla vést ke znetvoření a smrti.
Malomocní byli odděleni od zbytku
společnosti, aby tak bylo ochráněno
zdraví druhých, a požadovalo se po
nich, aby varovali ty, kteří k nim
přicházeli, zvoláním slova „Nečistý!“.

Přečtěte si Lukáše 17:11–12 a zjistěte, koho Ježíš potkal, když se cestou do
Jeruzaléma zastavil v jedné vesnici.

Kdybyste byli jedním z oněch malomocných, co by vás možná při spatření Ježíše
napadlo?

11. BLOK,  4 . DEN

229



Přečtěte si Lukáše 17:13–14 a zjistěte, co malomocní řekli Spasiteli a jaká byla Jeho
odpověď.

Mojžíšův zákon stanovil, že malomocní se mají po uzdravení ukázat kněžím, aby
byli přijati zpět do společnosti. (Viz Leviticus 14.) Zvažte možnost označit si
v písmech, co se stalo, když se malomocní vydali ukázat knězi.

Z Lukáše 17:14 se můžeme naučit tomu, že když děláme to, o co nás Pán žádá,
získáváme Jeho požehnání.

Zamyslete se nad tím, jaké by to asi bylo – jak by to změnilo váš život – kdybyste
byli jedním z oněch malomocných, kteří byli uzdraveni. Co si myslíte, že byste
udělali, jakmile byste si uvědomili, že jste byli od malomocenství očištěni?

Přečtěte si Lukáše 17:15–19 a zjistěte, jak se reakce jednoho z malomocných lišila
od reakce ostatních.

Jedna z pravd, které se můžeme naučit od malomocného, který se vrátil, aby
vyjádřil díky, zní takto: 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?

Zatímco budete číst následující slova presidenta Thomase S. Monsona, označte si,
co se podle jeho slov stane, když budeme Otci v nebi vyjadřovat vděčnost: „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.)

V Lukášovi 17:19 byste si mohli označit, co se podle Spasitelových slov stalo
s malomocným, který poděkoval.

Hodnoťte vlastní život
Když si najdeme čas na to, abychom upřímně zhodnotili, jak se nám daří žít podle určité zásady
evangelia, umožňujeme tím Duchu Svatému, aby nám pomohl poznat, co děláme dobře a jak se
můžeme zlepšit. Když hodnotíte vlastní život, snažte se získat vedení Svatého Ducha a buďte
zcela upřímní.

Jak nám může vzdávání díků Pánu za naše požehnání pomoci v tom, abychom byli
uzdraveni? ____________________

4. Napište si do studijního deníku konkrétní požehnání od Nebeského
Otce, za která jste vděčni. Uveďte, co můžete ve svém životě dělat,

abyste projevili vděčnost za tato požehnání.

11. BLOK,  4 . DEN

230



Lukáš 17:20–37
Ježíš učí ohledně příchodu království Božího
Ježíš v Lukášovi 17:20–37 učil o svém Druhém příchodu. Část toho, co je v této
pasáži obsaženo, jste studovali v Matoušovi 24 a v Josephu Smithovi–Matouš.

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

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

Další otázky, úvahy a postřehy, o které bych se rád(a) podělil(a) se svým učitelem:
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12. BLOK: 1. DEN

Lukáš 18–21
Úvod
Zatímco se Ježíš Kristus naposledy vydal na cestu do Jeruzaléma, učil evangeliu
a konal mezi lidmi zázraky. Vítězně vjel do Jeruzaléma, znovu vyčistil chrám a učil
tamější lid.

Lukáš 18–21
Spasitel učí na cestě do Jeruzaléma
Mnohé události zaznamenané v Lukášovi 18–21 již znáte ze studia Matouše
a Marka.

Zatímco se Ježíš Kristus naposledy
vydal na cestu do Jeruzaléma, pronesl
řadu podobenství a uzdravil mnoho lidí.
Vyzval bohatého mladého knížete, aby
dal vše, co má, chudým, a aby Ho
následoval. Uzdravil slepého muže.
Navzdory posměchu jedl v Jerichu
s jedním z vedoucích publikánů. (Viz
také Matouš 19–20; Marek 10.)

Ježíš 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. Chválil vdovu, která
vhodila do chrámové pokladnice dva
šarty. Také učil učedníky o svém
Druhém příchodu.

Většinu příběhů, které budete v této
lekci studovat, lze nalézt pouze
v Lukášově evangeliu. Připravte se na
studium Lukáše 18–21 tím, že na
vyznačené místo napíšete odpověď na
tyto otázky:

Jakými skutky může člověk projevit, že
si upřímně přeje přiblížit se Pánu? Jaké
chování by ukázalo, že si skutečně
přeje, aby mu bylo odpuštěno, nebo že
touží po Pánově pomoci? ____________________

Přečtěte si každou z pasáží z písem uvedenou v následující tabulce a zamyslete se
nad odpověďmi na otázky. To, co najdete, byste si mohli označit.
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Podobenství
nebo příběh

Slovní nápověda Hlavní
postava

Nauky nebo
zásady

Lukáš 18:1–8 Oblevovati: nechat se odradit nebo být
vyčerpán či unaven

Pomstít se: zjednat nápravu nebo
spravedlnost

Vdova

Lukáš 18:9–14 Ospravedlněn: přijat nebo očištěn Publikán

Lukáš 18:35–43 Slepý muž

Lukáš 19:1–10 Zacheus

Otázky k zamyšlení

• Co si hlavní postava přála?

• Jakým skutkem hlavní postava projevila, že její přání je upřímné?

• Co se stalo v důsledku jejího věrného jednání?

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

a. Jakých podobností v jednání hlavních postav jste si všimli?

b. Jakých podobností jste si všimli v tom, co každá z hlavních postav
v důsledku svého jednání obdržela?

Jednou ze zásad obsažených v těchto příbězích je to, že pokud jsme při
uplatňování víry v Pána upřímní a vytrvalí, můžeme obdržet Jeho
milosrdenství.

Přečtěte si následující slova staršího Davida A. Bednara z Kvora Dvanácti apoštolů a věnujte
pozornost tomu, co ukazuje, 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.)

Tato slova byste si mohli napsat na okraj stránky v písmech.

2. Napište si do studijního deníku příklad toho, jak dnes můžete
uplatňovat víru v Ježíše Krista. Jaká požehnání přináší každodenní

uplatňování víry v Ježíše Krista?

Přečtěte si následující slova staršího Bednara a zjistěte, co podle něho znamená
zažít Pánovo milosrdenství:
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„Pomocí osobního studia, pozorování, přemítání a modlitby si myslím, že jsem
lépe porozuměl tomu, že 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. Pán vpravdě uzpůsobuje ‚milosrdenství svá podle podmínek
dětí lidských‘ (NaS 46:15).

… Dovolte mi domněnku, že jedním ze způsobů, jak Spasitel přichází ke každému z nás, je
prostřednictvím Jeho hojných a láskyplných milosrdenství. Když se například vy a já potýkáme
s životními překážkami a zkouškami, spatřuji dva příklady Pánových láskyplných milosrdenství
v daru víry a v přiměřené sebedůvěře přesahující naše vlastní schopnosti. Pokání a odpuštění
hříchů a klid svědomí jsou dalšími příklady Pánových láskyplných milosrdenství. A vytrvalost
a odvaha, jež nám umožňují tlačit se kupředu s veselou myslí přes tělesná omezení a duchovní
těžkosti, to jsou také příklady Pánových láskyplných milosrdenství.“ („Láskyplná milosrdenství
Páně“, Liahona, květen 2005, 99–100.)

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

a. Jak vy nebo někdo, koho znáte, uplatňujete víru v Ježíše Krista? Jaké
milosrdenství jste vy nebo někdo, koho znáte, díky tomu zakusili?

b. Zamyslete se nad tím, jakou pomoc nebo jaké milosrdenství si od Pána
přejete. Jakými skutky budete uplatňovat víru v Pána, abyste obdrželi Jeho
milosrdenství?

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

Prostudoval(a) jsem si Lukáše 18–21 a dokončil(a) jsem tuto lekci (datum).

Další otázky, úvahy a postřehy, o které bych se rád(a) podělil(a) se svým učitelem:
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12. BLOK: 2. DEN

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.

Lukáš 22:1–38
Spasitel zavádí svátost a uděluje pokyny svým apoštolům
Představte si, že sedíte doma na podlaze s některým členem své rodiny. Chce se
postavit a požádá vás o pomoc. Jak moc mu můžete pomoci, když zůstanete sedět
na zemi? Co by se změnilo, kdybyste se nejprve postavili?

Toto přirovnání vám může pomoci porozumět tomu, co můžete dělat, abyste
dokázali pomáhat druhým stát se duchovnějšími.

Při studiu Lukáše 22 vyhledejte pravdy, které vám pomohou porozumět tomu, jak
můžete pomáhat druhým být duchovnějšími.

V Lukášovi 22:1–30 se dozvídáme, že Spasitel se ke konci svého působení ve
smrtelnosti setkal s apoštoly, aby oslavili přesnice. Spasitel během této doby
oznámil, že Ho jeden z nich zradí; zavedl svátost; přikázal, aby byla přijímána na
Jeho památku; a učil, 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.

Přečtěte si Lukáše 22:31–32 a zjistěte, co si podle Spasitelových slov přál Satan.

Překlad Josepha Smitha nabízí toto objasnění verše 31: 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.) Jinými
slovy, Satan chtěl polapit Petra, aby pak snadněji polapil ostatní členy Církve.

„Pšenice se prosívá tak, že se obilné zrno odděluje od zbytku pšenice. Cenné zrno
se ponechá, zatímco běžné plevy se zahodí. Pokud se Svatí poddají pokušení
a okusí hříchů světa, ztratí svou jedinečnost a budou jako plevy.“ (New Testament
Student Manual [Church Educational System manual, 2014], 183.) Víra a svědectví
Petra a dalších mohou ve Spasitelově přirovnání představovat obilné zrno, které si
Satan přál oddělit neboli jim ho vzít.

Napište jednu nebo dvě věci, které jste se o Petrovi dozvěděli a které poukazují na
to, že již měl svědectví o Ježíši Kristu a Jeho evangeliu: ____________________

Zvažte možnost označit si v Lukášovi 22:32, co podle Spasitelových slov potřeboval
Petr zažít ještě předtím, než mohl posilovat své bratří.

Mít svědectví o evangeliu znamená, že člověk obdržel „poznání a duchovní
potvrzení dávané Duchem Svatým“. (Průvodce k písmům, „Svědectví“,
scriptures.lds.org.) Obrácení k evangeliu znamená „změn[u] víry, srdce a života
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člověka a přijetí vůle Boží a přizpůsobení se jí“. (Průvodce k písmům, „Obrácení,
obrácený“, scriptures.lds.org.)

V tom, co řekl Pán Petrovi v Lukášovi 22:32, můžeme rozpoznat tuto pravdu: Když
jsme obráceni k evangeliu Ježíše Krista, můžeme posilovat druhé.

1. Když jsme obráceni, naše přesvědčení a činy se přizpůsobují vůli
Boží a my jsme schopní pomáhat druhým nebo je posilovat. Do

studijního deníku si napište odpovědi na tyto otázky:

a. Jak se na tuto zásadu vztahuje přirovnání o tom, jak pomoci člověku vstát?

b. Co by podle vás mohlo pomoci člověku k tomu, aby se stal více obráceným
k evangeliu?

Přečtěte si Lukáše 22:33–34 a zjistěte, jak Petr zareagoval na Spasitelovo nabádání
a co Spasitel prorokoval, že Petr udělá. To, co najdete, byste si mohli označit.

Podrobnější verze tohoto příběhu je zaznamenána v Matoušovi 26. Přečtěte si
Matouše 26:35 a zjistěte, co Petr řekl Spasiteli poté, co si vyslechl toto proroctví.

Lukáš 22:39–53
Spasitel trpí v Getsemanech, potí velké krůpěje krve a je zrazen Jidášem
Po přesnicích odešli Spasitel a Jeho apoštolové do zahrady getsemanské. Přečtěte si
Lukáše 22:39–43 a zjistěte, co tam Spasitel dělal. Ve verši 43 byste si mohli označit,
kdo Ho posílil.

Z tohoto příběhu se můžeme naučit, že prokážeme-li ochotu být poslušni
Nebeského Otce, získáme od Něj sílu konat Jeho vůli.

Jak nás může Nebeský Otec například posílit? ____________________

Přemítejte o situaci, kdy jste se cítili posíleni Nebeským Otcem, když jste usilovali
o konání Jeho vůle.

Lukášova zpráva o Spasitelově utrpení v zahradě getsemanské zahrnuje důležitý
detail, který se ve zprávách Matouše a Marka nevyskytuje. Přečtěte si Lukáše 22:44
a zjistěte, jak Lukáš popsal Spasitelovo utrpení. Zvažte možnost označit si slova,
která učí této pravdě: Když Ježíš Kristus trpěl v zahradě getsemanské, potil
velké krůpěje krve.

Spasitel popsal své vlastní utrpení ve zjevení daném Proroku Josephu Smithovi.
Přečtěte si Nauku a smlouvy 19:18 a zjistěte, jak Spasitel popsal své utrpení. Také si
přečtěte Mosiáše 3:7. Zvažte možnost napsat si do písem vedle Lukáše 22:44
křížový odkaz na Nauku a smlouvy 19:18 a Mosiáše 3:7.

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

a. Co vás napadá při pomyšlení na to, že Ježíš Kristus za vás tolik trpěl?

b. Jak znalost této pravdy posiluje vaše svědectví o Spasitelově lásce k vám?

Starší Bruce R. McConkie z Kvora Dvanácti apoštolů učil o Spasitelově
utrpení tomuto:
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„Neznáme plný význam toho, co Kristus vykonal v Getsemanech, nedokážeme to
vyjádřit, a žádná smrtelná mysl to nedokáže pochopit.

Víme, že potil krůpěje krve z každého póru, když pil kal z onoho kalicha hořkosti,
který Mu Jeho Otec dal.

Víme, že trpěl jak v těle, tak v duchu, více než může člověk vytrpět, aniž by mu to
přivodilo smrt.

Víme, že určitým způsobem, pro nás nepochopitelným, Jeho utrpení uspokojilo požadavky
spravedlnosti, vykoupilo kajícné duše z bolestí a trestů hříchu a učinilo milosrdenství dostupným
pro ty, kteří věří v Jeho svaté jméno.

Víme, že padl tváří k zemi, když bolesti a agonie nekonečného břemene způsobily, že se chvěl
a přál si, aby nemusel pít onen hořký kalich.

Víme, že anděl sestoupil z dvorany slávy, aby Ho posiloval v Jeho utrpení, a domníváme se, že to
byl mocný Michal, který nejprve padl, aby smrtelný člověk mohl být.

Do té míry, jak to můžeme posoudit, tato neskonalá agónie – toto s ničím neporovnatelné utrpení
– trvalo asi tři nebo čtyři hodiny.“ („The Purifying Power of Gethsemane“, Ensign, May 1985, 9.)

V Lukášovi 22:45–48 se dozvídáme, že Spasitele poté, co trpěl v Getsemanech,
zradil Jidáš Iškariotský.

Přečtěte si Lukáše 22:49–51 a zjistěte, co udělal Petr (viz Jan 18:10), když přední
kněží a další lidé přišli zatknout Ježíše. Zvažte možnost označit si, co pro onoho
služebníka nejvyššího kněze udělal Spasitel.

V Lukášovi 22:52–53 se dozvídáme, 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
V Lukášovi 22:54 se dozvídáme, že když Spasitele odváděli do domu nejvyššího
kněze, aby byl souzen, Petr šel za Ním.

3. Do studijního deníku si překreslete níže uvedenou tabulku. Při
četbě jednotlivých pasáží z písem se zaměřte na to, kdo mluvil

s Petrem a co Petr řekl, zatímco byl Spasitel souzen. Své odpovědi si zapište do
příslušných sloupců. (Poznámka: Zprávu o Petrově zapření obsahují všechna
čtyři evangelia, ale Janova zpráva obsahuje nejvíce podrobností.)

Odkaz Kdo s Petrem mluvil? Co Petr řekl?

Jan 18:15–17

Jan 18:18, 25

Jan 18:26–27

Až budete mít tabulku vyplněnou, odpovězte ve studijním deníku na tuto otázku:
Proč podle vás Petr před každým z těchto lidí zapřel, že zná Ježíše?
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Přečtěte si Lukáše 22:61–62 a zjistěte,
co se stalo poté, co Petr zapřel, že zná
Spasitele.

Představte si, že jste na Petrově místě
poté, co třikrát zapřel, že zná Ježíše.
Jaké by podle vás byly vaše myšlenky
a pocity, kdyby se Spasitel podíval na
vás? Proč byste měli takové pocity?

Starší Bruce R. McConkie učil
o Petrovi tomuto:

„Petr je klasickým příkladem toho, jak síla neboli moc obrácení působí na
vnímavé duše. Během Pánova působení ve smrtelnosti měl Petr svědectví,
zrozené z Ducha, o božskosti Krista a velikém plánu spasení, které je v Kristu. ‚Ty
jsi Kristus, ten Syn Boha živého,‘ řekl, jak mu to vyjevil Duch Svatý.
(Mat. 16:13–19.) Když druzí odpadli, Petr s apoštolským ujištěním prohlásil: ‚My
jsme uvěřili, a poznali, že jsi ty Kristus, Syn Boha živého.‘ (Jan 6:69.) Petr věděl

a jeho znalost pocházela ze zjevení.

Ale nebyl obrácený, neboť se nestal novým stvořením z Ducha Svatého. Ježíš dlouho poté, co Petr
získal svědectví, a tu samou noc, kdy byl zatčen, Petrovi řekl: ‚A ty někdy obrátě se, [posiluj]
bratří svých.‘ (Lukáš 22:32.) Hned poté Petr zapřel, že Krista zná, nehledě na své svědectví.
(Lukáš 22:54–62.) Po ukřižování šel Petr rybařit, ale vzkříšený Pán ho okamžitě povolal zpět ke
službě. (Jan 21:1–17.) V den přesnic nakonec Petr a všichni věrní učedníci přijali ono slíbené
duchovní obdarování; stali se novými stvořeními z Ducha Svatého; byli skutečně obráceni; a jejich
následný úspěch dokazuje stálost jejich obrácení. (Skutkové 3; 4.)“ (Mormon Doctrine, 2nd ed.
[1966], 162–163.)

Ve Skutcích se dozvídáme, že Petr se poté, co obdržel dar Ducha Svatého, stal zcela
obráceným a zbytek svého života strávil jako věrný učedník Ježíše Krista. (Viz
Skutkové 4:13–17; 5:25–29.)

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

a. Čemu se můžeme z Petrovy zkušenosti naučit?

b. Znáte někoho, kdo je očividně skutečně obrácený k evangeliu Ježíše Krista?
Jak tento člověk projevuje, že je obrácený?

Zamyslete se nad tím, co můžete udělat pro to, abyste prohloubili své obrácení
k evangeliu Ježíše Krista. Jednejte podle nabádání, která obdržíte.

V Lukášovi 22:63–71 se dozvídáme, že přední kněží se Spasiteli vysmívali a bili Ho.
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5. Do studijního deníku si pod dnešní látku napište toto:

Prostudoval(a) jsem si Lukáše 22 a dokončil(a) jsem tuto lekci (datum).

Další otázky, úvahy a postřehy, o které bych se rád(a) podělil(a) se svým učitelem:
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12. BLOK: 3. DEN

Lukáš 23–24
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 zloděje, který byl ukřižován s Ním, ujistil o životě po smrti. Poté, co Ježíš zemřel,
bylo Jeho tělo uloženo do hrobky Jozefa z Arimatie. Třetí den po smrti Ježíše Krista
andělé u hrobu oznámili Jeho Vzkříšení skupině žen. Ježíš se později zjevil svým
apoštolům i dalším lidem, ukázal jim své vzkříšené tělo a pověřil je, aby kázali
pokání a svědčili o Něm.

Lukáš 23
Spasitel je souzen před Pilátem a Heródesem a je ukřižován mezi dvěma zloději
Vzpomeňte si na nějakou situaci, kdy se k vám někdo nezachoval správně. Jak jste
se v takové situaci zachovali?

Při studiu Lukáše 23 vyhledejte pravdu, která vám pomůže porozumět tomu, jak se
máme zachovat, když máme pocit, že se k nám druzí nechovají správně.

Vzpomeňte si, že poté, co Ježíš trpěl v Getsemanech, Ho přední kněží zatkli
a odsoudili k smrti. Pak Ho odvedli k Pilátu Pontskému, římskému vládci v oblasti
Judeje, a požadovali, aby Ho vydal na smrt. Pilát Ho neshledal vinným. Poslal
Ježíše, aby byl souzen Heródesem Antipou, jenž dal usmrtit Jana Křtitele a jenž
vládl v oblastech Galileje a Pereje, kde byl podřízen římským autoritám. Ani
Heródes neshledal Ježíše vinným, a proto řekl Pilát zástupu, že Ho potrestá
a propustí Ho. Lidé ale na Piláta volali, ať raději propustí vraha Barabáše,
a požadovali, aby byl Ježíš ukřižován. Pilát propustil Barabáše a vydal Ježíše, aby byl
ukřižován. (Viz Lukáš 23:1–25.)

Přečtěte si Lukáše 23:32–34 a překlad Lukáše 23:35 od Josepha Smitha (v Průvodci
k písmům) a zjistěte, za co se Spasitel modlil, když byl ukřižován. Jeho modlitbu
byste si mohli v písmech označit.

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

a. Proč je Spasitelova modlitba, kterou v té chvíli pronesl, tak pozoruhodná?

b. Jaké zásadě se můžeme ze Spasitelova příkladu naučit o tom, jak se máme
zachovat, když se k nám druzí nechovají správně? (Na tuto otázku
odpovězte tím, že doplníte tuto zásadu: Příklad Ježíše Krista můžeme
následovat tím, že se rozhodneme ____________________.)

Odpuštění neznamená, že někoho zbavíme odpovědnosti za to, co udělal. 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.)
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Zamyslete se nad tím, zda existuje někdo, komu byste měli odpustit. Občas může
být těžké někomu odpustit. Přečtěte si následující slova presidenta Gordona
B. Hinckleyho a zaměřte se na to, co můžete dělat, pokud se vám 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. … Do srdce vám vstoupí pokoj, který nelze získat jinak.
Tento pokoj bude pokojem od Toho, který řekl:

‚Nebo jestliže odpustíte lidem poklésky jejich, odpustíť i vám nebeský Otec váš.

Jestliže pak neodpustíte lidem pádů jejich, aniž Otec váš odpustí vám pádů
vašich.‘ (Mat. 6:14–15.)“ („Of You It Is Required to Forgive“, Ensign, June 1991, 5.)

2. Ve studijním deníku vypracujte tyto úkoly:

a. Odpovězte na tuto otázku: Jak vám podle vašeho názoru může pomoci to,
když se budete modlit o sílu odpustit někomu, kdo se k vám nezachoval
správně?

b. Napište si něco o nějakém zážitku, kdy jste vy (nebo někdo, koho znáte)
odpustili druhému člověku. Nepište ale nic, co je příliš osobní.

Usilujte o to, abyste následovali příklad Ježíše Krista a odpustili těm, kteří se k vám
nechovali nebo nechovají správně. Modlete se o sílu a schopnost odpustit.
(Pamatujte na to, že Pán odsuzuje zneužívání a týrání v jakékoli formě – tělesné,
sexuální, slovní nebo citové. Jakékoli zneužívání nebo špatné zacházení, včetně
šikanování, je v rozporu s učením Ježíše Krista. Oběti zneužívání by měly být
ujištěny o tom, že nenesou vinu za špatné chování druhých. Nemusí mít pocit viny.
Oběti zneužívání by měly vyhledat okamžitou pomoc, zpravidla u svého biskupa
nebo presidenta odbočky.)

V Lukášovi 23:35–38 se dozvídáme, že
když Spasitel visel na kříži, židovští
vládci a římští vojáci se Mu vysmívali.
Přečtěte si Lukáše 23:39–43 a zjistěte,
jak se ke Spasiteli chovali dva zloději,
kteří viseli po Jeho pravici a levici. Mohli
byste si podtrhnout slova nebo části
textu, které nějak upoutají vaši
pozornost.

Přečtěte si následující slova a zjistěte, co
Spasitel myslel tím, když jednomu ze
zlodějů řekl, že s Ním bude v ráji:
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„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.)

Ze slov, která Spasitel pronesl k onomu zloději a která jsou zaznamenána
v Lukášovi 23:43, se dozvídáme, že duchové všech lidí vstoupí v okamžiku
smrti do duchovního světa.

V Nauce a smlouvách 138 se dozvídáme, že když Spasitel zemřel, Jeho duch
vstoupil do duchovního světa. Nenavštívil však zlovolné, kteří byli v části
duchovního světa nazvané duchovní vězení. Přečtěte si Nauku a smlouvy
138:29–32 a zjistěte, co Ježíš Kristus udělal v duchovním světě a co se
pravděpodobně stalo s oním zlodějem poté, co zemřel a odešel do duchovního
světa. Do písem vedle Lukáše 23:43 byste si mohli napsat křížový odkaz na NaS
138:29–32.

Vytváření křížových odkazů
Křížový odkaz je odkaz na další verš z písem, který vám může poskytnout další postřehy ohledně
pasáže, kterou právě studujete. Při studiu můžete mít velký užitek z toho, když si do písem
napíšete křížový odkaz pokaždé, když najdete verše, které vám pomohou porozumět jinému verši
z písem nebo nějakému tématu z písem.

I když bylo tomuto zloději kázáno evangelium, neznamená to, že by automaticky
získal oslavení v království Božím. Tento zloděj (a další, kteří umírají bez znalosti
evangelia) musí stále ještě činit pokání a přijmout chrámové obřady vykonané
v jeho zastoupení. (Viz Nauka a smlouvy 138:58–59.)

V Lukášovi 23:44–56 se píše o tom, jak Spasitel zemřel na kříži. Jeho tělo bylo poté
ovinuto plátnem a uloženo do hrobu. Látka týkající se Spasitelovy smrti na kříži
byla probrána v lekci k Matoušovi 27.

Lukáš 24
Andělé oznamují, že Ježíš Kristus je vzkříšený, a Ježíš se zjevuje svým učedníkům
Představte si, že jste misionář nebo misionářka a potkáte někoho, kdo říká:
„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?“

Jak byste na tuto otázku odpověděli? ____________________

Přečtěte si Lukáše 24:1–4 a zjistěte, co ženy viděly, když přišly k hrobu, kde bylo
uloženo Ježíšovo tělo.

Přečtěte si Lukáše 24:5–8 a zaměřte se na to, co andělé těmto ženám řekli. To, co
najdete, byste si mohli označit.
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V Lukášovi 24:9–10 se dozvídáme, že ženy od hrobu odešly a to, co viděly a slyšely,
sdělily učedníkům.

Přečtěte si Lukáše 24:11 a zjistěte, jak apoštolové zareagovali na to, co jim
ženy řekly.

Shrňte, jak apoštolové zareagovali na to, co jim ženy řekly: ____________________

Petr poté, co vyslechl zprávu, kterou mu ženy sdělily, běžel k hrobce a našel plátno,
ale Ježíšovo tělo tam nebylo. (Viz Lukáš 24:12.)

V Lukášovi 24:13–32 se dozvídáme, že vzkříšený Spasitel se zjevil dvěma
učedníkům na cestě do Emaus. Tito dva učedníci Ho nepoznali, když s nimi kráčel
a učil je pomocí písem, protože „oči jejich držány byly“. (Lukáš 24:16.) Spasitel si
nepřál, aby Ho hned poznali.

Přečtěte si Lukáše 24:32 a zjistěte, jaký vliv měl na tyto dva učedníky Spasitelův
výklad písem. To, co najdete, byste si mohli označit.

Tito dva učedníci 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.

Přečtěte si Lukáše 24:36–39 a vyhledejte důkaz toho, že Ježíš byl doslovně vzkříšen
a má tělo z masa a kostí. (Lukáš 24:36–39 jsou verše z mistrovství v písmu. Mohli
byste si je nějakým jednoznačným způsobem označit, abyste je v budoucnu
snadno našli.)

Jak byste se asi cítili, kdybyste byli
svědky chvíle, kdy se vzkříšený Kristus
zjevil svým učedníkům?

Přečtěte si Lukáše 24:40–43 a zjistěte,
co dalšího Ježíš udělal, aby ukázal, že
má hmatatelné (neboli fyzické)
vzkříšené tělo.

Z těchto veršů se dozvídáme, že Ježíš
Kristus je vzkříšenou bytostí s tělem
z masa a kostí. Všechna vzkříšená těla
jsou oslavená a jsou z masa a kostí.

Při četbě následujících slov si
podtrhněte, proč je důležité, abychom
této zásadě porozuměli a věřili v ni:

„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, 179–180.)
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Plán spasení nás učí, že Pád Adama a Evy přinesl fyzickou (tělesnou) a duchovní
smrt. Pokud by neexistoval Vykupitel, kterého Nebeský Otec připravil, aby překonal
hřích a smrt, nebyli bychom schopni se k Němu vrátit a přebývat s Ním. Díky
Usmíření a Vzkříšení Ježíše Krista můžeme překonat důsledky Pádu.

3. Ve studijním deníku vysvětlete, proč je důležité, abychom rozuměli
nauce o Ježíšově Vzkříšení a věřili v ni, a proč je důležitá pro

vás osobně.

Mistrovství v písmu – Lukáš 24:36–39
4. Znovu si přečtěte situaci, ve které jste misionářem a mluvíte

s někým, kdo se vás ptá na Vzkříšení Krista. Použijte poznatky
z Lukáše 24:36–39 a napište odpověď na zájemcovu otázku do
studijního deníku.

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

Prostudoval(a) jsem si Lukáše 23–24 a dokončil(a) jsem tuto lekci (datum).

Další otázky, úvahy a postřehy, o které bych se rád(a) podělil(a) se svým učitelem:
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Úvod k Janovi
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 vám může 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.

Jan zdůraznil Ježíšovu božskost jako Syna Božího. Jan zaznamenal více než
100 případů, kdy se Ježíš zmínil o svém Otci, přičemž více než 20 jich je v Janovi 14.
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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 Kristus 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 nasytí
přes 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 vzkřísí z mrtvých Lazara a projeví 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
Apoštol Jan, také známý jako 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.

Jan 1:1–18; Překlad Josepha Smitha, Jan 1:1–19
Jan svědčí o tom, že Ježíš Kristus je Syn Boží
V této lekci začnete studovat knihu Jana. Apoštol Jan zaznamenal to, co si přál, aby
druzí 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 celého lidstva. Jan psal pro ty,
kteří již písmům rozuměli a kteří věřili, že Ježíš je Kristus, zaslíbený Mesiáš.

1. Představte si, že hovoříte s někým, kdo toho ví o Ježíši Kristu jen
velmi málo a kdo se vás zeptal na to, co o Něm víte vy. Do

studijního deníku si napište tři věci, kterým byste tohoto člověka učili
o Ježíši Kristu.

Při studiu Jana 1 se zaměřte na pravdy
o Spasiteli, které mohou posílit vaši víru
v Ježíše Krista a vaše svědectví o Něm.

Přečtěte si Překlad Josepha Smitha, Jan
1:1–2 (v Průvodci k písmům)
a vyhledejte pravdy, kterým Jan učil
o Ježíši Kristu. (Při studiu této lekce
budete číst Překlad Josepha Smitha, Jan
1:1–34.)

Jednou z pravd, kterou na základě těchto veršů můžeme rozpoznat, je to, že Ježíš
Kristus byl na počátku s Bohem. Tuto pravdu si připište do seznamu ve
studijním deníku.

Slova „na počátku“ se týkají předsmrtelné existence. Když písma uvádějí, že Ježíš
Kristus byl s Bohem „na počátku“, učí nás tomu, že Ježíš byl Prvorozený Otcův
v duchu (viz NaS 93:21), byl jako Bůh mezi duchy, kteří se shromáždili „dříve, nežli
byl svět“ (Abraham 3:22–24), a byl vybrán Otcem od počátku (viz Mojžíš 4:2).

Přečtěte si Překlad Josepha Smitha, Jan 1:3 a vyhledejte další pravdu, které Jan
o Ježíši Kristu učil. To, co najdete, byste si mohli označit.

Z této pasáže se dozvídáme, že Ježíš Kristus stvořil všechny věci. Tuto pravdu si
připište na seznam pravd o Ježíši Kristu, které jste si napsali do studijního deníku.

Ježíš Kristus pod vedením Otce stvořil nebesa a zemi a „světů bez počtu“. (Mojžíš
1:33.)
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Starší Bruce R. McConkie z Kvora Dvanácti apoštolů však napsal, že Nebeský
Otec si vyhradil „dvě tvůrčí události“ pro sebe: „Zaprvé, je Otcem všech duchů,
včetně ducha Kristova. … Zadruhé je Stvořitelem fyzického [těla Adama a Evy].“
(A New Witness for the Articles of Faith [1985], 63; viz také Mojžíš 2:27.)

Dokument „Rodina – Prohlášení světu“ dále objasňuje, že „všechny lidské bytosti – muži a ženy
– jsou stvořeny podle obrazu Božího. Každý je milovaný duchovní syn nebo dcera nebeských
rodičů, a jako takový má každý božskou podstatu a určení.“ (Liahona, listopad 2010, 129.)

Přečtěte si Překlad Josepha Smitha, Jan 1:4–5 a zjistěte, jak Jan popsal Ježíše a Jeho
evangelium.

Co podle vás znamená to, že Ježíš Kristus a evangelium jsou světlem, které „svítí ve
světě, a svět ho nechápe“?

Apoštol Jan dále učil o Janu Křtiteli. Přečtěte si Překlad Josepha Smitha, Jan 1:6–10
a vyhledejte další pravdu, o které Jan Křtitel vydával svědectví.

Tuto pravdu si připište do seznamu ve studijním deníku: Ježíš Kristus je Světlo
světa. Přemítejte o tom, v jakém smyslu je Ježíš Kristus světlo světa. Další postřehy
najdete v Nauce a smlouvách 88:5–13.

Překlad Josepha Smitha, Jan 1:11–18 kromě jiného učení obsahuje i svědectví Jana
Křtitele týkající se toho, že všichni, kteří uvěří v Ježíše Krista, obdrží nesmrtelnost
a věčný život. Povšimněte si toho, že Jan ve verších 14 a 16 mluvil o Ježíši Kristu
jako o „Slově“. Toto označení Ježíše Krista se v písmech nachází na několika
místech. (Viz také Jan 1:1, 14; 1. Janova 1:1; Zjevení 19:13; NaS 93:8; Mojžíš 1:32.)

Jelikož všichni používáme slova k tomu, abychom druhým něco sdělili či něco
vyjádřili, v jakém smyslu je „Slovo“ vhodným označením Ježíše Krista?

Přemítejte o tom, proč je toto označení na základě některých těchto důvodů
vhodné: Kristus je vyjádřením Otce světu; hlásá Otcova slova; je poslem spasení
(viz NaS 93:8); je dokonalým příkladem toho, jak žít podle slova Božího; udílí slova
věčného života; a Jeho slova dávají život.

Porovnejte Jana 1:18 s odpovídajícím veršem v Překladu Josepha Smitha, Jan 1:19.
Bez Překladu Josepha Smitha by se mohli někteří čtenáři Jana 1:18 mylně domnívat,
že žádný člověk nikdy neviděl Boha Otce, a mohli by tomu věřit. Jak Překlad
Josepha Smitha, Jan 1:19 objasňuje verš v Janovi 1:18, který je uveden
v Novém zákoně?

2. Zamyslete se znovu nad činností na začátku této lekce, kdy jste byli
vyzváni, abyste si představili, že učíte někoho, kdo toho ví o Ježíši

Kristu jen velmi málo. Do studijního deníku si napište, proč je podle vás
důležité, aby člověk znal další nauky o Ježíši Kristu, které jste rozpoznali
v Překladu Josepha Smitha, Jan 1:1–19.
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Jan 1:19–34; Překlad Josepha Smitha, Jan 1:20–34
Jan Křtitel vydává svědectví o Ježíši Kristu a křtí Ho
V Překladu Josepha Smitha, Jan 1:20–28 (v Průvodci k písmům) 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.

Přečtěte slova Jana Křtitele v Překladu Josepha Smitha, Jan 1:29–33 a zjistěte, co si
Jan Křtitel přál, aby druzí věděli o Ježíši Kristu.

Čerpejte přitom z pravd, které jste si napsali do studijního deníku o Ježíši Kristu.
Jaké další pravdy či popisy týkající se Ježíše Krista byste mohli doplnit z Překladu
Josepha Smitha, Jan 1:29–33? (Zapište si to, co jste zjistili, pod ostatní pravdy, které
jste si již do studijního deníku napsali.)

Všimněte si toho, že Jan hovořil o Ježíšovi jako o Beránku Božím. Právě tak, jako
krev beránků při přesnicích zachránila Izrael před smrtí a přinesla vysvobození
z egyptského zajetí, označení „Beránek Boží“ symbolizuje, že Ježíš prolije svou
krev, aby spasil svůj lid a vysvobodil jej z hříchu.

Jan 1:35–51
Ježíš vyzývá své následovníky, aby se o Něm dozvěděli více
Představte si 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 tito jeho přátelé toto
„vědí“. Přemítejte o tom, jak byste na takovou otázku odpověděli.

Při studiu Jana 1:35–51 se zaměřte na to, co podle těchto veršů můžete dělat, abyste
získali nebo posílili vlastní svědectví o Ježíši Kristu jako o svém Spasiteli.

Přečtěte si Jana 1:35–37 a zjistěte, co řekl Jan Křtitel svým dvěma učedníkům den
poté, co byl Ježíš pokřtěn.

Dále si přečtěte Jana 1:38–39 a zaměřte se na to, co těmto dvěma učedníkům řekl
Ježíš, a jak odpověděli.

K čemu Ježíš tyto dva učedníky vyzval? ____________________

Přečtěte si Jana 1:40–42. Zatímco budete číst, označte si to, co se jeden z mužů
dozvěděl poté, co přijal Spasitelovu výzvu „poďte a vizte“.

V Překladu Josepha Smitha, Jan 1:42 (v Průvodci k písmům ) se dozvídáme, že Ježíš
řekl, že Petr se bude jmenovat „Céfas, což vyloženo je vidoucí nebo kámen“, což
naznačovalo, že se Petr stane v Církvi prorokem, vidoucím a zjevovatelem.

Přečtěte si Jana 1:43–46 a zjistěte, k čemu Spasitel vyzval dalšího muže, Filipa.

Označte si ve verši 45 slova dokládající to, že Filip obdržel svědectví o Ježíši Kristu
poté, co přijal Spasitelovu výzvu následovat Ho. K čemu pak Filip vyzval
Natanaele? ____________________

Projděte si Jana 1:47–51 a věnujte pozornost tomu, co se stalo, když Natanael přijal
výzvu dozvědět se něco o Ježíšovi.
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Na základě toho, co jste se z těchto příběhů dozvěděli, doplňte tuto zásadu: Když
přijmeme výzvu učit se o Ježíši Kristu a následovat Ho, získáme
____________________.

Přečtěte si následující slova staršího Jeffreyho R. Hollanda z Kvora Dvanácti
apoštolů a zaměřte se na to, proč je důležité, abychom přijali výzvu učit se
o Pánovi a následovat Ho: „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. Naslouchejte mi, když se
modlím. Naleznete následně odpovědi na své vlastní modlitby. Bůh přinese odpočinutí vaší duši.
Pojďte, následujte mne.“ („He Hath Filled the Hungry with Good Things“, Ensign, Nov. 1997, 65.)

Co jsou ony dvě věci, o nichž čteme v závěru proslovu staršího Hollanda a které
získáme, když přijmeme Spasitelovu výzvu „poďte a vizte“?
____________________

3. Do studijního deníku si napište odpověď na tuto otázku: Jak se
prohlubuje vaše svědectví o Ježíši Kristu, když se o Něm učíte

a když Ho následujete?

Přemítejte o svém vlastním úsilí učit se o Ježíši Kristu a následovat Ho. Přemýšlejte
o tom, co můžete udělat pro to, abyste ve větší míře přijali výzvu přijít a následovat
Ho, aby se tak mohla prohloubit vaše víra a svědectví.

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

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

Další otázky, úvahy a postřehy, o které bych se rád(a) podělil(a) se svým učitelem:
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13. BLOK: 1. DEN

Jan 2
Úvod
V Káni vykonal Spasitel první veřejný zázrak během své pozemské služby, když
proměnil vodu ve víno. Na první svátek přesnic během svého veřejného působení
se vydal do Jeruzaléma a poprvé vyčistil chrám tím, že vyhnal penězoměnce, kteří
dům Jeho Otce znesvěcovali.

Jan 2:1–11
Ježíš mění vodu ve víno
Přemýšlejte o tom, kdy ve vašem životě „poprvé“ nastaly tyto situace: váš první den
ve škole, vaše první práce, okamžik, kdy jste poprvé pocítili Ducha Svatého. Jaké
jiné události, které jste zažili poprvé, jsou pro vás významné?
____________________

Proč někdy považujeme události, které se nám staly v životě „poprvé“, za
významné?

Ježíš, krátce poté, co byl pokřtěn, navštívil se svými učedníky svatební hostinu
v Káni, což byla vesnice nedaleko města Nazarétu, kde vyrůstal. Právě zde, v Káni,
Ježíš vykonal svůj první zaznamenaný zázrak.

Přečtěte si Jana 2:1–3 a zjistěte, jaký problém nastal během svatební hostiny.

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. Ježíšova
matka Maria požádala Ježíše o pomoc s doplněním vína. Nevíme přesně, jakou
úlohu měla Maria na svatební hostině, ale je zřejmé, že pociťovala určitou
zodpovědnost, když víno došlo.

Překlad Josepha Smitha nám pomáhá porozumět Ježíšově odpovědi Jeho matce:
Ženo, co chceš, abych pro tebe učinil? To učiním; neboť ještě nepřišla hodina má.
(Viz poznámka pod čarou a u Jana 2:4 v anglickém vydání Bible SPD.) V Ježíšově
době se označení „žena“ používalo jako laskavé a zdvořilé oslovení matky.

Přečtěte si Jana 2:5 a zjistěte, co Maria řekla služebníkům. Zamyslete se nad tím,
čemu nás pokyny, které Maria dala služebníkům, učí o její víře v Ježíše.

Přečtěte si Jana 2:6–7 a zaměřte se na to, co měli služebníci podle Ježíšových
pokynů udělat.
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Vápencové nádoby na vodu z Izraele
z období Nového zákona

Slova „podlé očišťování Židovského“
ve verši 6 se týkají židovské obřadní
zvyklosti omývat si před jídlem ruce
vodou. Pro tyto obřadní zvyklosti se
používaly velké kamenné stoudve
neboli nádoby naplněné vodou. „‚Míra‘
čítala asi 34 litrů, šest nádob tudíž
mohlo obsahovat 400 až 600 litrů.“
(New Testament Student Manual [Church
Educational System manual,
2014], 207.) V Janovi 2:7 si povšimněte,
kam až byly tyto nádoby naplněny.

Přečtěte si Jana 2:8 a zaměřte se na to,
co dále Ježíš řekl služebníkům, aby
udělali.

Kdybyste byli jedním ze služebníků, co byste si pomysleli nebo jak byste se cítili,
kdybyste pohár s touto tekutinou nesli vrchnímu správci hostiny?

Přečtěte si Jana 2:9–10 a zjistěte, co vrchní správce řekl poté, co přinesený nápoj
ochutnal.

Co se stalo s vodou?

Pro lepší pochopení slov vrchního správce hostiny je vhodné vědět, že nejlepší víno
se často používalo na začátku hostiny a víno horší kvality se používalo na hostině
později.

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.

1. Do studijního deníku si vypište pravdy, které můžete rozpoznat
z Jana 2:1–10 a které se týkají Ježíše Krista, Jeho vztahu s matkou

a Jeho moci.

Jedna z pravd, kterou jste rozpoznali z Jana 2:1–10, může znít například tato: Ježíš
Kristus má moc nad fyzickými prvky.

Přečtěte si Jana 2:11 a zjistěte, jaký vliv měl tento zázrak na Ježíšovy učedníky.

Překlad Josepha Smitha uvádí, že víra Jeho učedníků v Něho byla posílena. (Viz
Překlad Josepha Smitha, Jan 2:11, v anglickém vydání Bible SPD.)

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

a. Jak může porozumění tomuto zázraku a tomu, že Ježíš Kristus je Stvořitel
nebes a země a má moc nad fyzickými prvky, posílit vaši víru v Ježíše Krista?

b. Jaké další příběhy v Novém zákoně také dokládají to, že Ježíš Kristus má
moc nad fyzickými prvky a přírodními živly?
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Jan 2:12–25
Ježíš očišťuje chrám
Přemýšlejte o nějaké hře, kterou jste hráli jako děti venku. Ačkoli je tato hra
nevinná a zábavná, cítili byste se dobře, kdybyste ji hráli na posvátném chrámovém
pozemku? Proč ne?

Ježíš se během prvního roku své služby vydal do Jeruzaléma na oslavy svátku
přesnic. Přečtěte si Jana 2:12–17 a zjistěte, co se odehrávalo v chrámu, když tam
Ježíš přišel.

Proč se podle vás Ježíš kvůli tomu, co se
odehrávalo v chrámu, rozhněval?
Povšimněte si toho, co Ježíš udělal, aby
tento problém napravil.

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 takové činnosti
ve vnějších prostorách chrámu bylo
neuctivé. Tito penězoměnci si navíc
v honbě za přehnaným ziskem účtovali
za zvířata příliš vysoké ceny.

Starší Bruce R. McConkie z Kvora Dvanácti apoštolů popsal to, co se zde
odehrávalo, takto: „Když Ježíš vešel do vnějších prostor chrámu, … stály před
ním stánky, u kterých se prodávali voli, ohrady s ovcemi, klece s holubicemi
a holuby, a za tím vším byli chamtiví kramáři, kteří je pro obětní účely nabízeli za
přemrštěné ceny. Kolem stolů penězoměnců, kteří pro dosažení zisku měnili
římské a další mince za chrámové mince určené pro nákup obětních zvířat, se

tlačily houfy lidí.“ (Doctrinal New Testament Commentary, 3 vols. [1965–1973], 1:137–138.)

Ježíš učil posvátnosti domu svého Otce svými činy i slovy.

V Janovi 2:16 si všimněte, že Ježíš řekl, že chrám je dům Jeho Otce. Z toho se
dozvídáme tuto pravdu: Chrám je dům Boží.

Chrámy jsou domy Boží, neboť jsou to místa, kam může přijít Bůh. V chrámech se
vykonávají obřady přináležející ke spasení Božích dětí, a ti, kteří jej navštěvují, tam
mohou pociťovat Ducha Páně. Jelikož chrám je „dům Páně“, jak stojí psáno na
jeho vnějších zdech, může tam být občas přítomen sám Pán. Chrámy jsou těmi
nejposvátnějšími místy uctívání na zemi.
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Přečtěte si následující slova presidenta Howarda W. Huntera a zaměřte se na to,
proč Ježíš vyhnal penězoměnce a kupce z chrámu:

„Když dochází k morálnímu úpadku, jednou z prvních ctností, která se vytratí, je
uctivost. … Láska k penězům pokřivila srdce mnohých Ježíšových krajanů.
Zajímali se více o zisk než o Boha. A jestliže se nezajímali o Boha, proč by se měli
zajímat o Jeho chrám? Proměnili chrámové nádvoří v tržiště a zastínili modlitby
a žalmy věrných svým chamtivým směňováním peněz a bečením nevinných ovcí.
Ježíš nikdy předtím neprojevil své emoce tak bouřlivě, jako při očišťování

chrámu. …

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. ‚Odneste
tyto věci odsud‘, řekl ‚a nečiňte domu Otce mého domem kupeckým‘. (Jan 2:16.) Jeho oddanost
Nejvyššímu roznítila v Jeho duši oheň a dodala Jeho slovům moc, která probodla viníky jako
dýka.“ („Hallowed Be Thy Name“, Ensign, Nov. 1977, 52–53.)

3. Do studijního deníku si napište tuto větu: Uctivost k chrámu
mohu dát najevo tím, že … Poté ve dvou minutách uveďte co

možná nejvíce odpovědí, kterými můžete větu dokončit. Mějte na paměti, že
můžete prokazovat uctivost vůči chrámu dokonce i tehdy, když v chrámu ve
skutečnosti nejste.

Vyberte si jednu myšlenku, kterou jste si napsali, a použijte ji k tomu, abyste si dali
za cíl projevovat uctivost k chrámu.

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

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

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

13. BLOK: 2. DEN

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.

Jan 3:1–21
Ježíš učí Nikodéma duchovním pravdám
Představte si, že se jednoho dne bavíte s přáteli o náboženství a že jeden z nich
podotkne: „Dokud jsem dobrým člověkem, mohu se do nebe dostat.“ Zamyslete se
nad tím, jak byste svému příteli odpověděli.

Při studiu Jana 3 se zaměřte na to, co musíme podle Ježíšových slov dělat, abychom
mohli vstoupit do království Božího.

Spasitel se na počátku svého působení vydal do Jeruzaléma na oslavy přesnic. Když
mnozí lidé v Jeruzalémě viděli zázraky, které Ježíš vykonal, uvěřili v Něho. (Viz Jan
2:23–25.)

Přečtěte si Jana 3:1–2 a zjistěte, kdo přišel navštívit Spasitele, když byl v Jeruzalémě.

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.

Proč asi podle vás Nikodém přišel Ježíše
navštívit v noci?

Nikodém si uvědomoval, že Ježíš je „od
Boha … mistr“ (Jan 3:2), což znamená,
že se od Ježíše chtěl učit.

Přečtěte si Jana 3:3–5 a zjistěte, čemu
Spasitel Nikodéma učil. (Jan 3:5 je verš
z mistrovství v písmu. Mohli byste si ho
nějak výrazně označit, abyste ho
v budoucnu snadno našli.)

Ježíš učil Nikodéma, že každý se musí
znovuzrodit. Co podle Nikodéma
Spasitel myslel slovy „nenarodí-li se
kdo znovu“? (Jan 3:3.)

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“.
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(Průvodce k písmům, „Znovuzrozen, Zrozen z Boha“, scriptures.lds.org; viz Mosiáš
5:2; 27:25–26.)

Prorok Joseph Smith učil: „Znovuzrození přichází Duchem Božím prostřednictvím
obřadů.“ (Učení presidentů Církve: Joseph Smith [2008], 95.)

Mohli byste si označit dvě věci v Janovi 3:5, o nichž Ježíš učil, že jsou pro vstup do
království Božího nezbytné.

Být zrozen z vody znamená být pokřtěn a být zrozen z Ducha znamená přijmout
dar Ducha Svatého.

Na základě toho, co jste se dozvěděli z Jana 3:5, doplňte tuto pravdu:
____________________ jsou nezbytné k duchovnímu znovuzrození a k získání
oslavení v celestiálním království. Zvažte možnost napsat si tuto pravdu do
písem vedle Jana 3:5.

President Boyd K. Packer z Kvora Dvanácti apoštolů prohlásil: „Lidstvo nebude na
základě dobrého chování bez obřadů evangelia ani vykoupeno, ani oslaveno;
smlouvy a obřady jsou nezbytné.“ („The Only True Church“, Ensign,
Nov. 1985, 82.)

1. Do studijního deníku si napište, co byste odpověděli příteli, který
řekl, že pro vstup do Božího království postačuje, když je někdo

dobrým člověkem. Pamatujte na to, abyste ve své odpovědi použili to, co Ježíš
řekl v Janovi 3:5.

V Janovi 3:6–12 čteme, že Nikodém se poté, co ho Ježíš učil tomu, že každý musí
být duchovně zrozen, Ježíše zeptal, jak se může člověk narodit znovu. Ježíš
odpověděl tím, že se Nikodéma otázal, jak může být náboženským vůdcem lidí,
když nerozumí tomu, čemu Ježíš učí.

Přečtěte si Jana 3:13–15 a zaměřte se na to, jak Ježíš odpověděl na Nikodémovu
otázku týkající se toho, co umožňuje duchovní znovuzrození. Povšimněte si toho,
že Ježíš v Janovi 3:13 o sobě svědčil jakožto o Synu Božím, který sestoupil z nebe.

V Janovi 3:13 Ježíš učil Nikodéma tomu, že nikdo nemůže vystoupit do nebe pouze
svým vlastním úsilím. Jedině Kristus může sám od sebe vystoupit do nebe.
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Pán v době, kdy Mojžíš a děti Izraele
putovali pustinou, vyslal kvůli tomu, že
Izraelité hřešili proti Bohu, ohnivé
jedovaté hady. Izraelité byli po hadím
uštknutí otráveni. Pán nařídil Mojžíšovi,
aby z mosazi vyrobil hada, který bude
vypadat jako ohniví hadi, a upevnil ho
na tyč. Slíbil, že každý Izraelita, který na
hada na tyči pohlédne, bude uzdraven.
(Viz Numeri 21:4–9.)

V jakém smyslu se zkušenost, kterou
měl Mojžíš s pozvednutím mosazného
hada, podobá tomu, co Ježíš Kristus
vykoná pro každého z nás?
____________________

Povšimněte si požehnání, které je
uvedeno v Janovi 3:15 a které přichází
k těm, kteří hledí na Spasitele.

Ježíš učil Nikodéma, že skrze
Usmíření Ježíše Krista může celé
lidstvo získat věčný život.

Spasitel také učil Nikodéma důležité
nauce o Nebeském Otci. Přečtěte si
Jana 3:16–17 a vyhledejte nauku týkající
se Nebeského Otce.

Jan 3:16–17 učí tomu, že Nebeský Otec
své děti tolik miluje, že poslal svého
Jednorozeného Syna, aby trpěl za jejich hříchy.

Přemítejte o tom, jak Nebeský Otec tím, že na zemi poslal svého Syna Ježíše Krista,
projevil svou lásku ke každému z nás.

Až si budete číst následující slova staršího Dallina H. Oakse z Kvora Dvanácti
apoštolů, přemýšlejte o tom, jak se cítíte, když si uvědomujete, jak moc vás
Nebeský Otec miluje: „Neexistuje žádný větší důkaz nekonečné moci
a dokonalosti Boží lásky než to, co prohlásil apoštol Jan: ‚Nebo tak Bůh miloval
svět, že Syna svého jednorozeného dal.‘ (Jan 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.)

2. Přečtěte si Jana 3:16 a Nauku a smlouvy 34:3 a zjistěte, čemu se
můžeme naučit o lásce Otce a o lásce Ježíše Krista. Poté si do

studijního deníku napište, jak se cítíte, když víte, že vás Nebeský Otec tolik
miluje, že poslal svého Jednorozeného Syna, aby za vás trpěl a zemřel.
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Další zásada, které se můžeme naučit z Jana 3:16–17, je ta, že 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.

3. Projděte si pravdy uvedené v této lekci, kterým Ježíš učil Nikodéma.
Do studijního deníku si napište, jak spolu tyto pravdy vzájemně

souvisejí. Pak si napište tuto větu: Svou víru v Ježíše Krista budu projevovat tím,
že … Dokončete tuto větu tak, že si napíšete, co uděláte pro to, abyste
projevovali svou víru v Ježíše Krista.

Mistrovství v písmu – Jan 3:5
4. Verš z mistrovství v písmu v Janovi 3:5 učí důležité nauce, kterou

potřebují znát všechny děti Nebeského Otce. Když si ji
zapamatujete, pomůže vám to sdílet ji během svého života s druhými. Napište
si celý verš do studijního deníku. Opakovaně si verš odříkávejte a po každém
opakování přeškrtněte několik slov. Dělejte to tak dlouho, dokud nebudete
schopni odříkat ho zpaměti. Můžete ho odříkat členovi rodiny nebo příteli,
abyste se ujistili, že ho již umíte.

Jan 3:22–36
Jan Křtitel učí, že Ježíš je Kristus
Je-li to možné, naplňte průhlednou sklenici nebo nádobu vodou a kápněte do ní
jednu nebo dvě kapky potravinářského barviva. Sledujte, jak se barva v nádobě šíří.
Přemýšlejte o tom, jak lze přirovnat potravinářské barvivo k vlivu, který máme
na druhé.

Přečtěte tato slova presidenta Davida O. McKaye a zaměřte se na to, čemu se
můžete naučit ohledně vlivu, jaký máte na život druhých:

„Každý člověk, který žije na tomto světě, uplatňuje jistý vliv, ať již dobrý, či
špatný. Nepramení pouze z toho, co ten člověk říká, ani pouze z toho, co dělá.
Pochází z toho, kým je.“ (Teachings of 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.)

Podle záznamu v Janovi 3:22–26 byli někteří z učedníků Jana Křtitele znepokojeni.
Řekli Janovi, že Ježíš křtí a přijímá všechny ty, kteří k Němu přicházejí. (Viz
poznámka pod čarou a v Janovi 3:27 v anglickém vydání Bible SPD.) Byli
znepokojeni tím, že mnoho lidí následovalo Ježíše namísto Jana Křtitele.

Přečtěte si Jana 3:27–30 a zjistěte, jak Jan Křtitel pokorně popsal svou úlohu ve
vztahu k Ježíši Kristu.

13. BLOK,  2 . DEN

258



Podle přirovnání Jana Křtitele ženich představuje Ježíše, nevěsta může představovat
ty, kteří přicházeli ke Kristu, a ženichův přítel představuje Jana Křtitele. Jak Jan
Křtitel chápal svou úlohu ve vztahu k Ježíši Kristu? Jaký vliv by podle vašeho
názoru měla Janova slova na vás, kdybyste byli jedním z učedníků Jana Křtitele?

Jednou z pravd, které se můžeme naučit z příkladu Jana Křtitele, je ta, 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?

5. Vzpomeňte si na někoho, koho jste viděli, jak vede druhé k Ježíši
Kristu. Do studijního deníku popište vlastnosti tohoto člověka,

které přispěly k jeho schopnosti ovlivňovat druhé tak, aby měli rádi Spasitele
a přijali Ho.

Zamyslete se nad tím, jak můžete vést druhé ke Spasiteli. V této své snaze můžete
usilovat o vedení Ducha Svatého.

Jan Křtitel v Janovi 3:31–36 prohlásil, že Ježíš byl poslán od Boha a že všichni ti,
kteří v Něho věří, mohou získat věčný život.

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

Prostudoval(a) jsem si Jana 3 a dokončil(a) jsem tuto lekci (datum).

Další otázky, úvahy a postřehy, o které bych se rád(a) podělil(a) se svým učitelem:
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13. BLOK: 3. DEN

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.

Jan 4:1–42
Ježíš Kristus učí samařskou ženu
Zamyslete se nad touto otázkou: Co je nejcennějším přírodním zdrojem na světě?
Až budete přemýšlet nad odpovědí, zvažte přírodní zdroje, jako je například půda,
železo, uhlí, ropa, zlato či diamanty.

Přečtěte si 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.

Z vody prýští život. Voda udržuje život. Voda je prostředek, jehož je zapotřebí pro
plnění různých funkcí u všech známých forem života. Naše fyzické tělo je přibližně
ze dvou třetin tvořeno vodou. Zatímco bez jídla může člověk přežít mnoho dnů či

dokonce celé týdny, bez vody obvykle zemře za pouhé tři nebo čtyři dny. Největší koncentrace
populace na světě se většinou nachází poblíž zdrojů sladké vody. Zkrátka život by nemohl
existovat, aniž by měl k dispozici a na dosah dostatečný zdroj čisté vody.“ („Rezervoár živé vody“
[fireside Církevního vzdělávacího systému pro mladé dospělé, 4. února 2007], 1, lds.org/
broadcasts.)

Při studiu Jana 4 se zaměřujte na to, jaký typ vody je nepostradatelný pro vašeho
ducha a kde můžete tento cenný zdroj nalézt.

Z Překladu Josepha Smitha, Jan 4:1–4 (v Průvodci k písmům) se dozvídáme, že
Ježíš i Jeho učedníci křtili.

Ježíš odešel z Judeje a vydal se do Galileje. Přečtěte si Jana 4:4 a zjistěte, přes jaké
území do Galileje putoval.

Podívejte se na biblickou mapu č. 11 „Svatá země v době novozákonní“ a najděte
Judeu, Samaří a Galileu.
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Židé putovali většinou raději okolo Samaří než přes něj kvůli nepřátelským
vztahům, které panovaly mezi nimi a Samařany neboli Samaritány. (Viz Průvodce
k písmům, „Samaritáni“.) Ježíš se rozhodl, že půjde přes Samaří, nikoli okolo.
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Přečtěte si Jana 4:5–9 a zjistěte, co se stalo, když se Ježíš zastavil u studny poblíž
města Sichar v Samaří. (Slova „okolo šesté hodiny“ ve verši 6 znamenají, že bylo
kolem poledne.) Povšimněte si toho, jak byla žena překvapená, když ji Ježíš
požádal, aby Mu dala napít.

Přečtěte si Jana 4:10–12 a zjistěte, jak Ježíš na ženinu otázku odpověděl.

Co jí nabídl?

Když Spasitel použil ve verši 10 slova
„dar Boží“, myslel tím sebe jakožto
Spasitele světa a zdroj živé vody.

Přečtěte si Jana 4:13–14 a zjistěte, co
Ježíš řekl o vodě, kterou nabízel.

Abyste lépe rozuměli tomu, co tato živá voda představuje, přečtěte si tato slova
staršího Bednara: „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.)

1. Nakreslete si do studijního deníku pohárek s vodou a připište
k němu: Spasitel a Jeho evangelium. Potom si napište něco o tom,

proč je voda vhodným symbolem Spasitele a Jeho evangelia.

S touto symbolikou na paměti si znovu přečtěte Jana 4:14 a zamyslete se nad tím,
jaké zásadě se zde můžeme naučit o Spasiteli a o Jeho evangeliu.

Jednou ze zásad, které můžeme z tohoto verše rozpoznat, je ta, že když přijdeme
k Ježíši Kristu a upřímně přijmeme Jeho evangelium, obdržíme věčný život.
Zvažte možnost napsat si tuto zásadu na okraj stránky v písmech.

Přečtěte si Jana 4:15–18 a zjistěte, o co žena Ježíše žádala a jak Spasitel odpověděl.
Zamyslete se nad tím, jak moc tato žena potřebovala vodu, kterou jí Spasitel nabídl.

Z Ježíšovy odpovědi je zřejmé, že věděl, v jaké situaci se tato žena nachází.

Jaké myšlenky nebo pocity mohla tato žena mít, když Ježíš odhalil podrobnosti,
které by o ní běžný neznámý člověk nemohl vědět?

Jedna z pravd, kterým se můžeme z těchto veršů naučit, je ta, že Ježíš Kristus zná
naše hříchy a nabízí nám své evangelium, aby nám pomohl je překonat. Proč
je důležité tuto pravdu poznat a pochopit?

Přečtěte si Jana 4:19–20 a zjistěte, která slova oné ženy dokládají, že se začala na
Ježíše dívat jiným způsobem.
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V Samaří se 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.

Přečtěte si Jana 4:21–24 a Překlad Josepha Smitha, Jan 4:26 (v Průvodci k písmům)
a zjistěte, čemu Ježíš tuto ženu učil ohledně uctívání Boha.

Jaké požehnání vyplývá podle Překladu Josepha Smitha z toho, když uctíváme
Boha „v duchu a v pravdě“?

Z těchto veršů se dozvídáme, že budeme-li uctívat Otce v duchu a v pravdě,
bude nám žehnat svým Duchem.

Při čtení následujících slov staršího Bruce R. McConkieho z Kvora Dvanácti
apoštolů zjistěte, co znamená uctívat Otce v duchu a v pravdě, a označte si to:

„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
napodobovat život našeho velkého Příkladu [Ježíše Krista].“ („How to Worship“, Ensign, Dec.
1971, 129–130.)

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

a. Kdy jste zažili, že vaše uctívání Nebeského Otce přizvalo do vašeho života
pomoc Ducha?

b. Co můžete podle slov staršího McConkieho dělat pro to, abyste lépe uctívali
Otce v duchu a v pravdě? (Napište si jednu konkrétní věc, kterou můžete
dělat lépe, a dejte si ji za cíl.)

Přečtěte si Jana 4:25–26 a zjistěte, co o sobě Ježíš ženě prozradil.

Přečtěte si také Jana 4:27–30 a zjistěte, co žena po rozhovoru se Spasitelem udělala.

Co z toho, co řekla, naznačuje, že získala svědectví o Ježíši Kristu?

Z tohoto příběhu se můžeme naučit tomu, že když získáme svědectví o Ježíši
Kristu, jsme naplněni touhou dělit se o něj s druhými.

V Janovi 4:31–37 se dočítáme, 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.
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Přečtěte si Jana 4:39–42 a zjistěte, jaký vliv mělo ženino svědectví na lidi
v jejím městě.

Co podle Jana 4:42 oné ženě lidé řekli?

Jan 4:43–54
Ježíš uzdravuje syna královského služebníka
V Janovi 4:43–45 se píše, že Ježíš odešel ze Samaří a přišel do Galileje. Přečtěte si
Jana 4:46–54 a zjistěte, kdo se s Ježíšem setkal a o jaké požehnání Ho žádal.

Proč Ježíš podle svých slov ve verši 48 odložil udělení požehnání, o které Ho tento
člověk žádal? Jak tento člověk projevil, že nepotřebuje znamení k tomu, aby uvěřil?

Z tohoto příběhu se můžeme naučit tomu, že když věříme v Ježíše Krista, aniž
bychom potřebovali znamení, Pán naši víru utvrdí.

Starší Bruce R. McConkie učil tomu, čím je uzdravení syna královského služebníka
významné: „Toto je první zázrak týkající se uzdravení, který je v evangeliích
popsán dopodrobna. Zázraky učiněné při svátku přesnic a v Judeji nejsou
popsány, ani vysvětleny. Tento zázrak – druhý vykonaný v Káně – propůjčuje
Ježíšově uzdravující službě rozměry, které jsme do této chvíle nepoznali. Ve
skutečnosti se jedná o dvojitý zázrak: jedním bylo uzdraveno tělo syna, který

nebyl přítomen, a druhým byla vyléčena nevíra a zasazena víra do srdce otce, který přítomen
byl.“ (The Mortal Messiah, 4 vols. [1979–1981], 2:12.)

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

a. Proč je důležité věřit v Ježíše Krista, aniž bychom potřebovali znamení?

b. Jak Pán potvrzuje naše přesvědčení, když v Něj věrně věříme?

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

Prostudoval(a) jsem si Jana 4 a dokončil(a) jsem tuto lekci (datum).

Další otázky, úvahy a postřehy, o které bych se rád(a) podělil(a) se svým učitelem:
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13. BLOK: 4. DEN

Jan 5–6
Úvod
Ježíš se zúčastnil svátku (pravděpodobně přesnic) v Jeruzalémě a uzdravil
nemocného muže u rybníka Bethesda. Také popsal další svědectví, která svědčila
o Jeho božskosti. Po návratu do Galileje zázračně nasytil zástup více než pěti tisíc
lidí a učil tomu, že On je Chléb života.

Jan 5:1–30
Ježíš uzdravuje nemohoucího muže o sabatu a učí o svém vztahu s Otcem
Vzpomeňte si, kdy jste vy nebo někdo, koho znáte, rozbil něco důležitého či
cenného.

Jakožto děti Nebeského Otce jsme
všichni 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? ____________________

Vzpomeňte si na nějakou situaci, kdy
jste se takto cítili. Při studiu Jana 5:1–9
se zaměřujte na pravdu, která vám
může dodat útěchu a naději, když se
cítíte pochroumaní.

V Janovi 5:1 se dočítáme, 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 vodní nádrži, která se nacházela blízko chrámu.

Přečtěte si Jana 5:2–4 a zjistěte, kdo se kolem ní shromažďoval a na co tito
lidé čekali.

Slova neduživý, slepý, kulhavý a suchý ve verši 3 popisují ty, kteří byli nemocní, slabí
či nějakým způsobem postižení. Do oné vodní nádrže zřejmě čas od času proudil
pramen, který rozbublal hladinu. (Viz Bible Dictionary, „Bethesda“.)

Starší Bruce R. McConkie z Kvora Dvanácti apoštolů učil tomuto: „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 vstoupí, byl uzdraven, však byla pouhou pověrou. Zázraky
uzdravení žádným takovým způsobem neprobíhají.“ (Doctrinal New Testament
Commentary, 3 vols. [1965–1973], 1:188.)
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Zamyslete se nad tím, jak to asi muselo u tohoto rybníka vypadat – bylo zde tolik
lidí, kteří doufali, že budou uzdraveni, vstoupí‑li do vody jako první.

Přečtěte si Jana 5:5–7 a zjistěte, koho viděl Spasitel ležet poblíž rybníka.

Jak se v těchto verších popisuje muž, kterého Spasitel uviděl? Proč tento muž
nemohl nikdy vstoupit do vody jako první?

Přečtěte si Jana 5:8–9 a zjistěte, co
Spasitel onomu muži řekl.

Můžete si označit výraz „zdráv jest
učiněn člověk ten“ ve verši 9. K tomuto
uzdravení došlo u rybníka Bethesda.
Slovo Bethesda lze přeložit jako „dům
milosrdenství“. (Bible Dictionary,
„Bethesda“.) Milosrdenství znamená
soucit nebo 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?
____________________

Jednou z pravd, kterým se můžeme naučit z toho, jak Spasitel uzdravil onoho
muže, je ta, že prostřednictvím moci a milosrdenství Ježíše Krista můžeme být
uzdraveni.

Abyste této pravdě lépe porozuměli, přečtěte si následující slova staršího Merrilla
J. Batemana ze Sedmdesáti a zaměřte se na to, jak vás Spasitel může uzdravit:
„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.)

Je důležité pamatovat na to, že můžeme být uzdraveni buď v tomto životě, nebo
v tom příštím – závisí to na Pánově načasování.

1. Zamyslete se nad tím, kdy jste viděli, jak moc, milosrdenství či
soucit Ježíše Krista pomohl vám nebo někomu jinému, kdo se cítil

pochroumaný – ať již duchovně, fyzicky či citově, nebo jste to pociťovali.
Napište si do studijního deníku tuto nedokončenou větu a doplňte ji: Vím, že je
Spasitel milosrdný a soucitný, protože …

V Janovi 5:10–30 se dočítáme, že Spasitel později našel tohoto muže v chrámu
a radil mu, aby již nehřešil. Když se židovští vedoucí dozvěděli, že Ježíš tohoto
muže uzdravil o sabatu, pronásledovali Spasitele a snažili se Ho zabít. Ježíš učil
židovské vedoucí tomu, že uzdravením tohoto muže konal dílo Nebeského Otce.
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Poté Spasitel učil o svém vztahu k Otci. Také učil tomu, že lidé v duchovním světě
budou brzy učeni evangeliu.

Jan 5:31–47
Ježíš učil o mnoha svědectvích, která potvrzují Jeho božskost
Vzpomeňte si na situaci, kdy vám někdo řekl něco, čemu bylo těžké uvěřit.

Jak je pravdivost nějakého tvrzení posílena, když existuje více svědků?

Přečtěte si Jana 5:31 a zjistěte, co Spasitel řekl o vlastním svědectví ohledně svého
vztahu k Nebeskému Otci.

Překlad Josepha Smitha objasňuje Jana 5:31–32 takto:

„Vydávám-li svědectví sám o sobě, svědectví mé je přesto pravdivé.

Neboť nejsem sám, jiný o mně svědectví vydává.“ (Překlad Josepha Smitha, Jan
5:32–33, v anglickém vydání Bible SPD.)

Spasitel učil Židy, že mají další svědectví kromě toho Jeho.

Přečtěte si níže uvedené verše a najděte další svědectví, která svědčí o Ježíšově
božskosti:

Jan 5:32–35: ____________________

Jan 5:36: ____________________

Jan 5:37–38: ____________________

Jan 5:39: ____________________

Jan 5:45–47: ____________________

Ačkoli měli židovští vedoucí mnohá svědectví o Ježíši Kristu, nevěřili v Jeho
božskost. Povšimněte si, že když Ježíš mluvil v Janovi 5:39 o písmech, řekl: „Nebo
vy domníváte se v nich věčný život míti.“ „Mnozí Židé v Ježíšově době studovali
písma a věřili, že tímto studiem získají věčný život. … Spasitel se snažil toto mylné
přesvědčení napravit a učil tomu, že písma, na která Židé pohlíželi jako na nejvyšší
autoritu, svědčí o tom, že věčný život nelze najít v písmech, ale skrze následování
Ježíše Krista. Židé si také neuvědomovali, že písma jsou slova Kristova a že jejich
účelem je přivést lidi ke Kristu, protože On je tím nejvyšším zdrojem pravdy
a života.“ (New Testament Student Manual [Church Educational System manual,
2014], 219–220.)

Přečtěte si Jana 5:40 a zjistěte, 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?

Na základě toho, co jste se dozvěděli ze Spasitelových slov v Janovi 5:39–40,
doplňte tuto zásadu: Jedině tím, že přijdeme k ____________________ můžeme
získat věčný život.

Pamatujte, 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.
Abychom tento dar obdrželi, musíme přijít k Ježíši Kristu tím, že v Něj budeme
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projevovat víru, budeme činit pokání z hříchů, přijmeme obřady evangelia, budeme
ctít své smlouvy a budeme poslušni Pánových přikázání.

Zamyslete se nad tím, proč je tak důležité přijít k Ježíši Kristu, máme-li obdržet
věčný život.

2. Podívejte se na svědectví o Ježíši Kristu, která jste si vypsali výše. Do
studijního deníku si napište, jak vám některé z těchto svědectví

o Ježíši Kristu pomohlo (nebo by vám mohlo pomoci) k Němu přijít.

Přemítejte o tom, co budete dělat, abyste ve větší míře přicházeli ke Spasiteli
a mohli obdržet věčný život.

Uplatňujte to, čemu se učíte
President Marion G. Romney z Prvního předsednictva učil: „Učit se evangeliu jen z psaného slova
… nestačí. Musíme podle něj také žít. … Člověk nemůže plně poznat evangelium, aniž by podle
něj žil.“ („Records of Great Worth“, Ensign, Sept. 1980, 4.) Na několika místech v této lekci jste
vyzýváni k tomu, abyste to, čemu jste se naučili, uplatňovali v praxi. Uplatňování toho, čemu jste
se naučili, se má stát důležitou součástí vašeho studia evangelia.

Jan 6:1–59
Ježíš učí tomu, že je Chléb života
V Janovi 6:1–13 se dočítáme, že Ježíš po svém návratu do Galileje zázračně nasytil
přes pět tisíc lidí pěti bochníky chleba a dvěma malými rybami. (O této události jste
se učili v lekcích týkajících se Matouše 14 a Marka 6.)

Přečtěte si Jana 6:14–15 a zjistěte, co lidé chtěli udělat poté, co je Ježíš zázračně
nasytil.

Mezi Židy se v Ježíšově době tradovalo, že až přijde Mesiáš neboli Král Izraele,
nasytí lid chlebem z nebes.

V Janovi 6:16–21 se píše, 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. Janův záznam této události klade
důraz na to, že učedníci přijali Ježíše „ochotně“ na svou loď a poté „hned“ (Jan
6:21) bezpečně přistáli v cíli. Když i my přijímáme Spasitele a Jeho učení ochotně,
může nám pomoci bezpečně projít těžkostmi smrtelného života.

V Janovi 6:22–59 je zaznamenáno, že mnozí z těch, které Ježíš zázračně nasytil,
cestovali do Kafarnaum a hledali Ho s přáním najíst se dalšího chleba. Někteří lidé
reptali proti Spasiteli, protože učil tomu, že je oním chlebem, který sestoupil
z nebe. Ježíš učil tomu, že On je Chléb života, a že pokud k Němu lidé přijdou
a přijmou Jeho učení a Usmíření, obdrží věčný život.

Jan 6:60–71
Petr svědčí o tom, že Ježíš má slova věčného života
Vzpomeňte si na některou situaci, kdy jste se museli rozhodnout, zda budete
pokračovat v nějakém náročném úkolu, nebo zda své úsilí ukončíte.
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Poté, co Ježíš učil, že je Chléb života,
mnozí z Jeho učedníků čelili
rozhodnutí, zda Ho budou dál
následovat, či nikoli. Přečtěte si Jana
6:60, 66 a zjistěte, jak mnozí Ježíšovi
učedníci na Jeho učení reagovali.

Z výrazu „tvrdáť jest tato řeč“ ve
verši 60 je patrné, že měli pocit, že je
příliš těžké se Ježíšovými naukami řídit.

Kterými naukami Ježíše Krista může být
pro některé lidi obtížné se řídit v dnešní době? (Je-li to potřeba, najděte v brožurce
Pro posílení mládeže nauky, které mohou být pro některé mladé lidi obtížné.)
____________________

Přečtěte si Jana 6:67–69 a zjistěte, na co se Ježíš zeptal svých apoštolů a jaká byla
Petrova odpověď na tuto otázku.

Jednou z pravd, které se můžeme z Petrovy odpovědi naučit, je ta, že pevné
svědectví o Ježíši Kristu nám pomůže zůstat věrnými i v době, kdy může být
obtížné následovat Spasitele nebo žít podle Jeho učení. Zvažte možnost napsat
si tuto pravdu do písem k Janovi 6:67–69.

3. Do studijního deníku si napište, jak pevné svědectví o Spasiteli
pomohlo vám nebo někomu, koho znáte, zůstat věrnými i přesto,

že mohlo být těžké řídit se naukami evangelia.

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

Prostudoval(a) jsem si Jana 5–6 a dokončil(a) jsem tuto lekci (datum).

Další otázky, úvahy a postřehy, o které bych se rád(a) podělil(a) se svým učitelem:
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Jan 7
Úvod
Ježíš se v Jeruzalémě zúčastnil svátku stánků a učil lid v chrámu, 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.

Jan 7:1–13
Ježíš se účastní svátku stánků
Přemýšleli jste někdy nad tím, zda měl Ježíš bratry a sestry?

Podle písem měli Jozef a Maria děti, které se narodily po Ježíšovi a které s Ním byly
vychovávány v jedné domácnosti. Ježíš Kristus byl však syn Marie a Boha Otce, ne
Jozefa, a proto byly tyto děti Jeho nevlastní bratři a sestry. (Viz Matouš 13:55–56;
Marek 6:3.)

Přemítejte o tom, jaké by to 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? ____________________

V Janovi 7 se dozvídáme, jak na Ježíše pohlíželi někteří Jeho „bratří“. (Jan 7:3, 5.)
Slovo bratří zde pravděpodobně označuje Jeho nevlastní bratry, i když se může
vztahovat také na další blízké příbuzné.

Přečtěte si Jana 7:1–5 a zjistěte, co Jan o Ježíšových bratřích zaznamenal.

Zamyslete se nad těmito slovy staršího Bruce R. McConkieho z Kvora Dvanácti
apoštolů:

„Svědectví o Kristově božskosti a o spásné moci Jeho evangelia není udělováno
automaticky díky rodinným vztahům. Toto svědectví přichází pouze skrze osobní
poslušnost těch věčných zákonů, na nichž je jeho přijetí založeno. …

Často se na syny Jozefa a Marie odkazuje specificky jako na ‚bratří‘ Ježíše. …
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.“ (Doctrinal New Testament Commentary, 3 vols.
[1965–1973], 1:437.)

Přemítejte o této otázce: Jak je možné, že někteří členové Ježíšovy vlastní rodiny
v Něj nevěřili, i když věděli o Jeho učení a zázracích?

Starší McConkie poté, co poznamenal, že Ježíšovi bratří Ho „nepřijali jako Mesiáše“ v době
událostí zaznamenaných v Janovi 7, vysvětlil: „Všichni však byli očividně obráceni později
(Skut. 1:14); jeden z nich, jehož Pavel zmiňuje jako ‚Jakuba, bratra Páně‘ (Gal. 1:19), měl sloužit
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ve svatém apoštolství; a ještě další z nich, Judas, který sám sebe nazval slovy ‚Judas, … bratr pak
Jakubův‘ (Judas 1), napsal epištolu Judovu.“ (Doctrinal New Testament Commentary, 1:437.)

Jan 7 zaznamenává události, které se staly během svátku stánků v Jeruzalémě. (Viz
Jan 7:2.) Během tohoto svátku, který „[Židé] považovali 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. (Viz Leviticus 23:39–43.) Také oslavovali
roční sklizeň plodů a obilí a vzdávali za ni díky. (Viz Exodus 23:16.) Tento svátek
trval osm dní.

V Janovi 7:3–4 si všimněte, že Ježíšovi bratří chtěli, aby šel na svátek stánků do
Jeruzaléma, a tím Mu zjevně sdělovali, že pokud je skutečně Mesiáš, má do
Jeruzaléma jít a oznámit to tam všem lidem.

Jak je zaznamenáno v Janovi 7:6–10, Ježíš se rozhodl, že na slavnost zatím nepůjde,
ale své bratří povzbudil, aby šli. Několik dní poté, co svátek začal, přišel Ježíš tajně –
věděl, že Ho někteří židovští vůdci v Jeruzalémě chtěli zabít, ale že ještě nepřišel
Jeho čas, aby zemřel.

Přečtěte si Jana 7:11–13 a zjistěte, co o Ježíši říkali lidé v Jeruzalémě.

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 věří, že byl
velkým učitelem nebo prorokem. Další lidé však zavrhují božskost Ježíše Krista
a pravdivost Jeho učení nebo se bojí otevřeně Ho následovat. Při dalším studiu
Jana 7 se zaměřte na to, jak můžete poznat, že Ježíš Kristus je váš Spasitel a že Jeho
učení je pravdivé.

Jan 7:14–36
Ježíš Kristus učí Židy v chrámu
Chrám byl ústředním místem oslav, které probíhaly během svátku stánků. Přečtěte
si Jana 7:14–15 a zjistěte, co Ježíš v chrámu dělal. Zvažte možnost označit si
v písmech, jaká byla reakce lidí.

Židé se divili, že Ježíš dokázal učit do takové hloubky a s takovou moudrostí, aniž
„písmo umí“ neboli aniž byl vyučován židovskými rabíny nebo navštěvoval jejich
školy. Přečtěte si Jana 7:16–18 a zjistěte, co mají lidé podle Ježíšových slov dělat, aby
poznali, zda je Jeho nauka neboli učení pravdivé. Zvažte možnost zvýraznit si, kdo
dal Ježíšovi nauku, které učil.

1. Ve studijním deníku vypracujte tyto úkoly:

a. Jak může člověk poznat, že nauka Ježíše Krista je skutečně od Boha?

b. Z toho, čemu Pán učil v chrámu, se dozvídáme, že jestliže budeme konat
vůli Nebeského Otce, obdržíme svědectví o Jeho nauce. Vysvětlete, proč
je podle vašeho názoru tato zásada pravdivá.
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Uplatňujte to, čemu se učíte
Poté, co jste rozpoznali nauky a zásady evangelia, jste připraveni podle nich jednat a něco
v souladu s nimi dělat. Když jednáte podle toho, čemu jste se naučili, budete pociťovat, jak bude
Duch Svatý potvrzovat vaše jednání. Abyste dokázali zásady, jimž se učíte, lépe uplatňovat,
položte si například tyto otázky: Co si Pán přeje, abych s těmito znalostmi udělal(a)? Jaká
duchovní nabádání, která mi pomohou zdokonalit se, jsem obdržel(a)? Jak mi tato zásada může
pomoci změnit můj život k lepšímu? S čím mohu nyní začít nebo naopak přestat, abych mohl(a)
žít podle této pravdy?

President James E. Faust z Prvního předsednictva řekl: „Svědectví o zásadách
evangelia získáváme tím, že se podle nich poslušně snažíme žít. Spasitel řekl:
‚Bude-li kdo chtíti vůli jeho činiti, tenť bude uměti rozeznati … učení.‘ [Jan 7:17.]
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.)

Co musíme podle presidenta Fausta dělat, abychom získali svědectví o zásadách
evangelia? ____________________

Vzpomeňte si, že někteří Ježíšovi bratří ještě nevěřili, že On je zaslíbený Mesiáš, ale
později získali svědectví a byli obráceni. Jak by zásada uvedená výše mohla pomoci
těmto členům rodiny získat svědectví o Ježíši Kristu a Jeho učení?

Sestra Bonnie L. Oscarsonová, generální presidentka Mladých žen, citovala Jana
7:17 a poté řekla: „Někdy se to snažíme dělat obráceně. Například můžeme
zaujmout tento postoj: rád budu žít podle zákona desátku, ale nejprve potřebuji
vědět, že to je pravda. Možná se i modlíme o svědectví ohledně zákona desátku
a doufáme, že nám Pán tímto svědectvím požehná, aniž bychom vyplnili jedinou
poukázku desátku. Ale tak to prostě nefunguje. Pán očekává, že použijeme víru.

Abychom získali svědectví o desátku, je třeba důsledně platit plný a poctivý desátek. Totéž
pravidlo platí pro všechny zásady evangelia, ať jde o zákon cudnosti, zásadu zdrženlivosti, Slovo
moudrosti nebo zákon půstu.“ („Obraťte se“, Liahona, listopad 2013, 77.)

Poznámka k následujícím dvěma úkolům: Pokud pocítíte inspiraci, abyste si zapsali
něco, co je příliš osobní, mohli byste odpověď zaznamenat do svého osobního
deníku nebo na samostatný list papíru, a do studijního deníku si napsat, že jste
tento úkol splnili.

2. Ve studijním deníku nebo zápisníku dokončete následující větu tak,
že napíšete některé přikázání evangelia nebo zásadu, u kterých jste

poznali, že jsou pravdivé, díky tomu, že se podle nich snažíte žít: Vím, že zásada
____________________ je pravdivá, protože když podle ní žiji, mám
____________________. Zvažte možnost podělit se o to, co jste napsali,
s někým, koho by podle vás mohlo posílit, kdyby slyšel vaše svědectví.

3. Do studijního deníku si napište nějakou pravdu evangelia, přikázání
nebo učení, o kterých byste chtěli získat silnější svědectví. Potom si
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napište, co uděláte pro to, abyste o této pravdě, přikázání nebo učení získali
větší svědectví tím, že budete uplatňovat zásadu, které jste se naučili v Janovi
7:17.

Jan 7:19–36 vysvětluje, že Ježíš káral židovské vůdce za to, že odmítali Jeho učení
a zázraky a usilovali Mu o život. V těchto verších se také mluví o tom, že mnozí lidé
chtěli vědět, zda je to Mesiáš, a přední kněží a farizeové poslali úředníky, aby
Ho zatkli.

Jan 7:37–53
Ježíš Kristus učí o daru Ducha Svatého
Vzpomeňte si na nějakou situaci, kdy jste měli žízeň. Představte si, že byste v ruce
drželi prázdný kelímek. Utišil by prázdný kelímek vaši žízeň? Co dalšího byste
potřebovali?

Dojděte se nyní napít vody. Přitom se zamyslete nad tím, jak nezbytná je voda ve
vašem životě. Mohli byste se pomodlit k Nebeskému Otci a poděkovat Mu za to, že
poskytuje vodu vám a vaší rodině.

V Izraeli nebyly velké zdroje pitné vody, které by uspokojily potřeby lidu. Život
mohl být udržován pouze díky dešťovým srážkám, které jejich zdroje vody
doplňovaly. Starší Bruce R. McConkie vysvětlil, že voda byla součástí „jednoho
z nejslavnostnějších a nejdramatičtějších okamžiků židovského uctívání“, který
probíhal během oslavy:

„Každý den během osmi dnů svátku stánků … bylo zvykem, že kněz, jako
součást chrámové služby, nabral vodu do zlatých nádob [džbánů] z potoka Siloe,
který protékal pod chrámovou horou, a vylil ji na oltář. Pak se zpívala slova
Izaiášova: ‚Budete vážiti vody s radostí z studnic toho spasení.‘ (Iz. 12:3.) A právě
v této chvíli vrcholného náboženského okamžiku vystoupil Ježíš a nabídl
životodárný nektar, který měl uspokojit ty nejhlubší duchovní touhy žíznivé duše.“

(Doctrinal New Testament Commentary, 1:446.)

Přečtěte si Jana 7:37–39 a zjistěte, co Spasitel nabídl lidem.

Překlad Josepha Smitha Jana 7:39 uvádí, že „Duch Svatý byl přislíben těm, kteří věří,
poté, co bude Ježíš oslaven“. (V anglickém vydání Bible SPD poznámka pod čarou b
u Jana 7:39; kurzíva přidána.)

Slova „z břicha jeho“ (Jan 7:38) naznačují, že živá voda se bude nacházet v člověku,
který věří, a bude z něj i vycházet – tedy nikoli z nějakého vnějšího zdroje. Zvažte
možnost označit si v Janovi 7:39, co živá voda představuje.

Slovník Bible Dictionary vysvětluje, 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.) Prohlášení ohledně toho, že Duch Svatý přišel až poté, co byl Ježíš vzkříšen, se musí nutně
týkat pouze oné konkrétní dispensace, neboť je naprosto jasné, že v předchozích dispensacích
Duch Svatý působil. Navíc se to týká pouze skutečnosti, že nebyl dán dar Ducha Svatého, protože
během služby Jana Křtitele a Ježíše působila moc Ducha Svatého; jinak by nikdo nemohl obdržet

14. BLOK,  1 . DEN

273



svědectví o pravdách, kterým tito muži učili. (Mat. 16:16–17; viz také 1. Kor. 12:3.)“ (Bible
Dictionary, „Holy Ghost“.)

Na základě Spasitelova učení v Janovi 7:37–39 se dozvídáme, že jestliže přijdeme
k Ježíši Kristu a budeme v Něj věřit, budeme naplněni Duchem Svatým. Ti,
kteří jsou naplněni Duchem Svatým, dokáží ovlivňovat druhé k dobrému.

4. Ve studijním deníku popište nějaký zážitek, kdy na vás působil
Duch Svatý (nebo jste jím byli naplněni), a v důsledku toho jste byli

schopni ovlivnit někoho druhého k dobrému.

V Janovi 7:40–53 čteme, že farizeové chtěli opět Ježíše uvěznit. Úředníci, kteří byli
posláni, aby Ho zajali, slyšeli Ježíše kázat. Vrátili se, aniž by Ho uvěznili, a řekli
farizeům, že nikdy neslyšeli nikoho kázat tak, jako kázal Spasitel. To farizee
rozhněvalo. Farizeus Nikodém, který přišel za Ježíšem v noci (viz Jan 3:1–2),
připomněl ostatním farizeům a předním kněžím, že jejich vlastní zákon nedovoluje,
aby byl člověk odsouzen, aniž by dostal příležitost být vyslechnut.

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

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

Další otázky, úvahy a postřehy, o které bych se rád(a) podělil(a) se svým učitelem:
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14. BLOK: 2. DEN

Jan 8
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 v souladu s Mojžíšovým zákonem ukamenována. Ježíš ty, kteří tuto ženu
obviňovali, zahanbil a ženě projevil milosrdenství. Rovněž prohlásil, že o Něm Otec
vydává svědectví, a učil o osvobození od hříchu. Když Ježíš Kristus prohlásil, že je
velký Jehova, farizeové se Ho pokusili ukamenovat.

Jan 8:1–11
Před Spasitele je přivedena žena přistižená při cizoložství
Zákoníci a farizeové chtěli 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.)

Přečtěte si Jana 8:2–5 a zjistěte, co zákoníci a farizeové udělali, když Ježíš učil
v chrámu v Jeruzalémě.

Proč podle Jana 8:6 přivedli zákoníci a farizeové k Ježíšovi cizoložnou ženu?

Starší Bruce R. McConkie z Kvora Dvanácti apoštolů vysvětlil, jak zákoníci
a farizeové mohli tuto situaci použít jako záminku k obvinění Ježíše:

„V Ježíšově době … již nebylo zvykem ukládat za cizoložství trest smrti. Žádný
trest smrti nemohl být ve skutečnosti uložen bez schválení a souhlasu zástupců
římské nadvlády, a římské zákony trest smrti v případě cizoložství
nepředepisovaly.

Tím, že zákoníci a farizeové přivedli před Ježíše onu cizoložnici, nastražili na
Mistra tuto past: 1) Pokud by souhlasil s Mojžíšovým zákonem, že má být

ukamenována, tak by a) vyvolal hněv lidí obecně, protože by to vypadalo, že obhajuje
znovuzavedení trestu, který neměl všeobecnou podporu, b) šel proti platnému občanskému
zákonu, protože by doporučil něco, co Římané zakazovali. 2) Pokud by nesouhlasil s Mojžíšovým
zákonem a obhajoval jakýkoli mírnější trest než smrt ukamenováním, byl by obviněn z převracení
zákona a z toho, že obhajuje postoj neúcty k posvátným zvykům minulosti a odvracení se od
nich.“ (Doctrinal New Testament Commentary, 3 vols. [1965–1973], 1:450–451.)

Spasitel místo odpovědi „skloniv se dolů, prstem psal na zemi“. (Jan 8:6.)
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Přečtěte si Jana 8:7–8 a vyhledejte
odpověď, kterou dal Spasitel
zákoníkům a farizeům.

Co si podle vás zákoníci a farizeové asi
mysleli nebo jaké měli možná pocity,
když slyšeli Ježíšovu odpověď?
____________________

Ti, kteří ženu obviňovali, měli poté, co
slyšeli Spasitelovu odpověď, pocit viny
a odešli, aniž by ji potrestali. (Viz Jan
8:9.)

Jak se podle vás asi tato žena cítila, když
byl její hřích odhalen před Ježíšem
a velkým zástupem lidí? Přečtěte si Jana
8:10–11 a zjistěte, co Spasitel oné ženě
řekl, když všichni odešli.

Překlad Josepha Smitha Jana 8:11
dodává toto: „A žena oslavovala Boha od oné hodiny a věřila ve jméno jeho.“
(Překlad Josepha Smitha, Jan 8:11 [v anglickém vydání Bible SPD poznámka pod
čarou c u Jana 8:11].)

Spasitel hřích této ženy neschvaloval, ale přikázal jí: „Jdiž a nehřeš více.“ (Jan 8:11.)
Z verše 11 se dozvídáme tuto pravdu: Spasitel nám projevuje milosrdenství tím,
že nám dává příležitosti činit pokání. Zamyslete se nad tím, jak může tento
příběh prohloubit vaši důvěru v to, že Ježíš Kristus je milosrdný a laskavý a přeje si
odpouštět těm, kteří činí opravdové pokání.

Jan 8:12–30
Ježíš učí, že o Něm Jeho Otec vydává svědectví
Představte si nějaký ozdobný předmět. Pak zavřete oči a na samostatný list papíru
zkuste nakreslit jednoduchý obrázek tohoto předmětu, aniž byste oči otvírali.

Jak se váš obrázek podobá předmětu, který jste si představovali?

Jaké další činnosti, kromě kreslení, můžete dělat lépe, když na ně vidíte?

Při tanci a dalších oslavách, které probíhaly během svátku stánků pozdě do noci
a do časného rána, osvětlovaly chrámové pozemky čtyři veliké zlaté rozvětvené
lampy (také nazývané menóry nebo svícny). Tyto zlaté svícny nejenže poskytovaly
světlo během oslav, ale také symbolizovaly, že Izrael je světlem pro ty, kteří kráčejí
v temnotě.

Přečtěte si Jana 8:12 a zjistěte, co Ježíš o sobě řekl, když učil v chrámu poblíž místa,
kde tyto svícny stály. Zvažte možnost označit si to, co zjistíte.

Z tohoto verše se dozvídáme, že Ježíš Kristus je světlo světa.
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Veliké menóry osvětlovaly během svátku
stánků chrámové pozemky.

Na základě toho, čemu se můžeme
naučit ze Spasitelova učení v Janovi
8:12, dokončete tuto zásadu:
Budeme-li následovat Spasitele,
____________________

1. Do studijního deníku si
napište odpověď na

tuto otázku: Jak vám Spasitel podle
vás pomáhá vyvarovat se toho,
abyste kráčeli v duchovní temnotě?

Několik starozákonních proroctví
poukazuje na to, že Mesiáš bude
světlem všem národům. (Viz například
Izaiáš 49:6; 60:1–3.) Když se tedy Ježíš
označil za světlo světa, tak prohlašoval,
že je Mesiáš.

Farizeové Ježíše odsoudili za to, že
o sobě vydával svědectví. (Viz Jan 8:13.)
Ježíš řekl, že On i Jeho Otec vydávají
svědectví, že Spasitel je Syn Boží. (Viz Jan 8:14–18.)

Přečtěte si Jana 8:19 a zjistěte, co Ježíš řekl farizeům ohledně jejich znalosti
Nebeského Otce.

Z verše 19 se dozvídáme tuto zásadu: Když se učíme o Ježíši Kristu,
poznáváme Otce.

Starší Jeffrey R. Holland z Kvora Dvanácti apoštolů učil, jak poznáváme Nebeského
Otce, když se učíme o Jeho Synu Ježíši Kristu:

„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‘. [Lectures on Faith [Přednášky o víře] (1985), 42.]“
(„Majestátnost Boha“, Liahona, listopad 2003, 70, 72.)

V Janovi 8:21–30 čteme, že Spasitel varoval farizee, že když v Něj neuvěří, zemřou
ve svých hříších. Také učil, že nic nečiní sám od sebe; činí pouze to, co Ho učí Otec.

Jan 8:31–36
Ježíš učí o osvobození od hříchu
Byli jste někdy nějakým způsobem omezeni v pohybu, například proto, že jste byli
svázáni nebo jste se nemohli dostat ven z nějakého malého prostoru? Jak jste se při
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tom cítili? Při studiu této části lekce se zaměřte na to, co vede k duchovním
omezením a co k duchovní svobodě.

Přečtěte si Jana 8:31–32 a zjistěte, co musíme podle Spasitelových slov dělat,
abychom byli svobodní. Pak na základě toho, co jste se dozvěděli, vyplňte prázdná
políčka tohoto schématu:

Starší Bruce R. McConkie vyjmenoval několik svobod, ze kterých se můžeme těšit,
pokud zůstáváme v Kristově slově, staneme se Jeho učedníky a poznáme pravdu:
„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, 1:456–457.)

Přečtete si Jana 8:33 a zjistěte, o čem se Židé domnívali, že je činí svobodnými.

Židé mylně věřili, že duchovně svobodnými je učiní pouze to, že jsou potomci
Abrahama a dědicové Abrahamovy smlouvy. Přečtěte si Jana 8:34–36 a zjistěte, od
čeho podle Ježíšových slov musí být lidé osvobozeni.

Z těchto veršů se dozvídáme, že jestliže se dopustíme hříchu a nečiníme
pokání, pak se stáváme služebníky hříchu. Co podle vás znamená být
služebníkem hříchu? (Viz Jan 8:34.) Slovo přeložené zde jako služebník může být
také přeloženo jako otrok.

Prostudujte si toto schéma:
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Někteří lidé v dnešní době jsou zmateni a věří, že následování Kristova slova je
omezuje, zatímco život podle světského životního stylu je činí svobodnými. Starší
D. Todd Christofferson z Kvora Dvanácti apoštolů učil, že opak je pravdou:

„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 … považuje poslušnost Božích zákonů a obřadů za ‚porobu‘. (Alma
30:24, 27.) Jak nás tedy poslušnost a pravda osvobozují? Můžeme si snadno
vzpomenout na nějaké praktické způsoby, jak nám pravda umožňuje dělat to, co

bychom jinak dělat nemohli, nebo se vyhnout pohromám, které bychom jinak utrpěli. …

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. Představte si žebřík –
každý nový zákon nebo nové přikázání, kterému se učíme, je jako další příčka žebříku, která nám
umožňuje stoupat výš. Zadruhé – díky většímu poznání můžeme činit rozumnější rozhodnutí,
protože vidíme jasněji nejen různé alternativy, ale také jejich možné následky.“ („Moral Agency“,
Ensign, June 2009, 49–51.)

2. V brožurce Pro posílení mládeže vyhledejte příklady toho, jak
poslušnost přikázání a uplatňování měřítek vedou ke svobodě a jak

neposlušnost vede k porobě. Vyberte si z brožurky jedno měřítko a do
studijního deníku si opište tuto tabulku a vyplňte ji:

Měřítko z brožurky Pro posílení mládeže:

Jak dodržování tohoto měřítka přináší
svobodu?

Jak nedodržování tohoto měřítka
přináší porobu?

3. S jakými druhy svobody přislíbenými v brožurce Pro posílení mládeže
již máte nějakou osobní zkušenost díky poslušnosti přikázání

a uplatňování měřítek? Do studijního deníku si napište nejméně jeden
konkrétní způsob, jak budete usilovat o to, abyste byli svobodní díky tomu, že
budete žít podle Spasitelova učení.

Jan 8:37–59
Ježíš svědčí o své božskosti
Přemýšlejte o někom, koho znáte a kdo je hodně podobný svému otci. Přemýšlejte
o někom, koho znáte a kdo se velmi liší od svého otce.

V Janovi 8:37–50 se píše, že Ježíš Kristus řekl nevěřícím Židům, že On promlouvá
slova svého Otce, zatímco oni činí skutky svého otce. Židé na svoji obranu řekli, že
jejich otcem je Abraham. Spasitel poté učil, že ti, kteří jsou děti Abrahamovy, by
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činili skutky Abrahamovy (viz Jan 8:39) a nikdy by neusilovali o život někomu, kdo
učí pravdě. Ježíš těmto Židům (farizeům) řekl, že jejich otcem je ďábel. Vysvětlil, že
ti, kteří přijímají Boží slovo, jsou z Boha. Nevěřící Židé se rozhněvali a prohlásili, že
Ježíš je Samaritán (o Samaritánech se domnívali, že jsou nejbídnější ze všech lidí)
a že je posedlý ďáblem.

Přečtěte si Jana 8:51–53 a zjistěte, na co se poté tito Židé zeptali Spasitele.

Přečtěte si Jana 8:56–58 a vyhledejte Ježíšovu odpověď na otázku farizeů. Všimněte
si, že výraz „já jsem“ v Janovi 8:58 je totožný se jménem, které ve starozákonní
době použil Bůh k označení sebe sama – „JSEM“ (viz Exodus 3:14). „JSEM“ neboli
„Já jsem“ znamená Jehova.

Výraz „JSEM“ je důležitý, protože označuje Jehovu, což je jméno, kterým Židé ve
starozákonní době označovali Boha Abrahamova, Izákova a Jákobova. Tím, že se
Ježíš nazval výrazem „já jsem“, prohlásil, že je Bohem Starého zákona. Na okraj
stránky v písmech vedle Jana 8:58 byste si mohli napsat tuto nauku: Ježíš Kristus
je Jehova, Bůh Starého zákona.

Proč je podle vás důležité vědět, že Ježíš Kristus je Jehova, Bůh Starého zákona?
____________________

Přečtěte si Jana 8:59 a zjistěte, jak Židé reagovali na Spasitelova slova o tom, že On
je Jehova.

Chopili se kamenů a chtěli Ho zabít, protože se domnívali, že se dopustil rouhání
tím, že sám sebe označil za Jehovu.

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

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

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

Odpověď pro vyplnění políček ve schématu k Janovi 8:31–32: Jestliže zůstaneme v Kristově slovu, pak budeme Jeho učedníky
a poznáme pravdu, která nás osvobodí.
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14. BLOK: 3. DEN

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 zeptal se ho, čemu věří. Muž se Ježíšovi poklonil
jakožto Synu Božímu.

Jan 9:1–7
Ježíš uzdravuje muže, který se narodil slepý
Napište několik příkladů protivenství, kterým čelí lidé kolem vás nebo lidé, kteří se
objevují ve zprávách místních sdělovacích prostředků: ____________________

Někteří lidé se pozastavují nad tím, proč Bůh dovoluje, aby protivenství tak zásadně
ovlivňovalo jejich život. Při studiu Jana 9:1–5 vyhledejte pravdu, která nám může
pomoci lépe porozumět důvodu, proč Bůh dovoluje, aby protivenství ovlivňovalo
náš život.

Když byl Ježíš v Jeruzalémě, setkal se s mužem, který čelil protivenství již od svého
narození. Přečtěte si Jana 9:1–2 a vyhledejte protivenství, kterému tento muž čelil.

Jakou otázku si kladli učedníci ohledně příčiny mužova protivenství?

Ve Spasitelově době mnozí lidé věřili tomu, že protivenství, kterým lidé čelili, byla
důsledkem hříchů, jichž se dopustili oni nebo jejich rodiče. Byl podle vás tento
předpoklad správný? Proč ano, nebo proč ne?

Přečtěte si Jana 9:3–5 a zjistěte, čemu Spasitel učil své učedníky ohledně slepoty
tohoto muže.

Co podle vás znamenají slova „aby zjeveni byli skutkové Boží na něm“? (Jan 9:3.)

Ze Spasitelových slov v těchto verších se učíme tomu, že Bůh může použít naše
protivenství k tomu, aby projevil své skutky a moc. Jinými slovy, ačkoli
v našem životě může existovat mnoho příčin protivenství, Bůh může naše těžkosti
využít k tomu, aby pomohly naplnit Jeho spravedlivé záměry.

Abyste této pravdě porozuměli ještě lépe, přečtěte si tato slova staršího Dallina
H. Oakse z Kvora Dvanácti apoštolů:

„Byli jsme sem posláni proto, abychom byli zkoušeni. Všechno musí mít protiklad.
Máme se učit a růst skrze tyto protiklady tím, že překonáváme náročné problémy,
a tím, že učíme druhé činit totéž. … Pán posvětí naše soužení nejen pro náš
prospěch, ale … požehná [jimi] i život bezpočtu dalších lidí.

Ježíš učil této zásadě, když se On a Jeho učedníci setkali s mužem, který byl od
narození slepý. [Starší Oaks pak citoval Jana 9:2–3.]

Díváme-li se na život čočkami duchovnosti, můžeme vidět mnoho příkladů, jak jsou díla Boží
prosazována skrze protivenství Jeho dětí. …

281



Chápeme-li tuto zásadu, že Bůh nám nabízí příležitosti pro požehnání a že nám žehná našimi
vlastními protivenstvími a protivenstvími druhých, dokážeme pochopit, proč nám znovu a znovu
přikazuje, že máme ‚děkovati Pánu Bohu svému ve všech věcech‘ (NaS 59:7).“ („Vzdávejte díky
ve všech věcech“, Liahona, květen 2003, 97–98.)

Přemýšlejte o nějakém protivenství, kterému jste někdy čelili nebo zrovna čelíte. Při
dalším studiu Jana 9 přemítejte o tom, jak by mohl Bůh projevovat skrze vás a toto
vaše protivenství své skutky a moc.

Přečtěte si Jana 9:6–7 a zjistěte, jak Bůh projevil své skutky a moc skrze to, co zažil
onen slepý muž.

Jak se podle vás tento muž cítil, když poprvé uviděl?

Jan 9:8–41
Spasitel vyhledává muže, kterého farizeové vyhnali poté, co ho Spasitel uzdravil
Jak je zaznamenáno v Janovi 9:8–15, 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.

V Janovi 9:14 zjistěte, ve který den Spasitel slepého muže uzdravil.

Jak podle vás zareagovali farizeové, když Ježíš onoho muže uzdravil o sabatu?

Přečtěte si Jana 9:16 a zjistěte, co o Ježíšovi prohlašovali farizeové.

Přečtěte si Jana 9:17 a zjistěte, co o Ježíšovi prohlásil slepý muž.

Při dalším studiu Jana 9 si všimněte, jak se vyvíjel náhled tohoto slepého muže na
Spasitele.

Farizeové mužovu slepotu zpochybňovali, a tak přivedli jeho rodiče, aby jim položili
několik otázek. V Janovi 9:19–23 se dočítáme, že rodiče odpověděli tím, že
dosvědčili, že onen muž je skutečně jejich syn a že se narodil slepý, ale tvrdili, že
nevědí, jak byl uzdraven. Jelikož měli strach, že budou vyhnáni ze synagogy i ze
společnosti, zdráhali se říci, že věří tomu, že Ježíš je Mesiáš, a tak navrhli, aby jejich
syn promluvil sám za sebe.

Přečtěte si Jana 9:24–27, 30–33 a vyhledejte odpověď, kterou dal muž farizeům.
Zvažte možnost označit si slova, která muž použil k obraně Ježíše a k vydání
svědectví, že Ježíš je „od Boha“ (Jan 9:33).

1. Do studijního deníku si napište odpovědi na tyto otázky: Co vás na
odpovědích tohoto muže zaujalo?

V Janovi 9:34 se dočítáme, že muž byl vyhnán (pravděpodobně ze synagogy [viz Jan
9:22]) za to, že neohroženě bránil Spasitele.

„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 …
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znamenalo více než vyloučení a ztrátu přátelských vztahů s náboženskou komunitou. Znamenalo
to rovněž vyloučení z kulturních a společenských událostí.“ (New Testament Student Manual
[Church Educational System manual, 2014], 230.)

Proč byl podle vás tento muž ochotný zůstat věrný tomu, co o Ježíši Kristu věděl,
i přesto, že to znamenalo vyhnání ze synagogy?

Poté, co byl muž vyhnán ze synagogy, ho Spasitel našel a zeptal se ho: „Věříš-liž ty
v Syna Božího?“ (Jan 9:35.) Přečtěte si Jana 9:36–38 a vyhledejte mužovu odpověď.

Jeho slova „věřím, Pane“ a skutečnost, že „klaněl se jemu“ (Jan 9:38), naznačují, že
mu byly otevřeny duchovní oči a že v Ježíši Kristu poznal toho, kým opravdu je –
zaslíbeného Mesiáše a Syna Božího.

Z tohoto příběhu se učíme tomu, že jestliže zůstaneme věrni tomu, co víme,
i navzdory protivenství, naše svědectví bude posíleno. Časem bude naše
svědectví ještě silnější.

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

a. Proč je podle vás naše svědectví posíleno poté, co odoláme protivenství
nebo zkouškám své víry?

b. Jak bylo vaše svědectví posíleno díky tomu, že jste věrně vytrvali v nějakém
protivenství?

Abyste v tomto příběhu rozpoznali další zásadu, zavřete částečně oči, tak abyste
viděli jen trochu světla. Pak je napůl otevřete. Pak je otevřete úplně. Všimněte si, jak
se váš zrak v každém případě mění.

Vzpomeňte si, že muž poté, co ho Ježíš uzdravil, viděl zcela jasně. Přečtěte si Jana
9:11, 17, 33, 35–38 a vyhledejte slova, která popisují mužovo duchovní prozření
neboli pochopení toho, kým Ježíš byl.

Nejprve Ježíše popsal slovy „člověk ten, kterýž slove Ježíš“ (Jan 9:11) a později
slovem „prorok“ (Jan 9:17) a bránil Ho jako člověka „od Boha“ (Jan 9:33). Jeho
duchovní zrak se časem vyjasňoval, až nakonec uviděl, že Ježíš Kristus je zaslíbený
Mesiáš a Syn Boží.

Proč byly podle vás jeho zrak a porozumění Spasiteli jasnější? Jak v celém tomto
procesu uplatňoval víru v Ježíše Krista?

Když o příběhu tohoto muže mluvil president Howard W. Hunter, řekl: „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. Vrhl své
světlo do temnoty a tento muž, podobně jako mnozí další v té době i v té naší,
toto světlo přijal a uviděl.“ („The God That Doest Wonders“, Ensign, May

1989, 16–17.)
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Z tohoto příběhu se učíme tomu, že budeme-li uplatňovat víru v Ježíše Krista,
náš duchovní zrak a naše duchovní pochopení budou jasnější.

Proč je podle vás projevování víry nezbytné k tomu, abychom viděli a chápali
duchovní pravdu jasněji?

Když muž uviděl Ježíše a klaněl se Mu jako Synu Božímu, stálo poblíž několik
farizeů. Přečtěte si Jana 9:39–41 a zjistěte, čemu Spasitel učil o slepotě.

Jako odpověď na otázku farizeů „Zdali i my slepí jsme?“ (Jan 9:40) použil Spasitel metaforu,
pomocí níž učil, že jednotlivci, kteří byli ‚slepí‘ (ti, již 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 měli bývali 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.)

3. Podívejte se na poslední dvě zásady, kterým jste se v této lekci
naučili, a přemítejte o tom, jak byste je mohli uplatnit v životě.

Zapište si cíle, že tyto zásady budete uplatňovat, do studijního deníku. Modlete
se o vedení, abyste těchto cílů dosáhli.

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

Prostudoval(a) jsem si Jana 9 a dokončil(a) jsem tuto lekci (datum).

Další otázky, úvahy a postřehy, o které bych se rád(a) podělil(a) se svým učitelem:
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14. BLOK: 4. DEN

Jan 10
Úvod
Ježíš učil, že On je Dobrý pastýř a že položí život za své ovce. Někteří lidé Ho
obvinili z rouhání, protože prohlašoval, že je Syn Boží.

Jan 10:1–24
Ježíš učí, že On je Dobrý pastýř a že položí život za svůj lid
Kdybyste měli zavázané oči a někdo vás požádal, abyste po hmatu poznali tváře
členů své rodiny nebo někoho z blízkých přátel, myslíte, že byste to dokázali?
Kdyby měla zavázané oči vaše matka, dokázala by podle vašeho názoru jen po
hmatu rozpoznat tváře všech svých dětí?

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.“ (Citováno v 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?

1. Přečtěte si Jana 10:14 a zamyslete se nad tím, proč Ježíš sám sebe
nazval Dobrým pastýřem. Do studijního deníku si napište tuto větu:

Ježíš Kristus je Dobrý pastýř. Během studia Jana 10 se zaměřte na pravdy, z nichž
se dozvídáme, v jakém smyslu je Spasitel naším Dobrým pastýřem. Tyto pravdy
si zapište pod zmíněnou větu do studijního deníku.

Ti, kteří naslouchali Ježíšovu učení zaznamenanému v Janovi 10, byli obeznámeni
s ovcemi, pastýři i ovčinci. 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
a zlodějům, aby se dostali dovnitř.

Přečtěte si Jana 10:1–5 a zjistěte, co
dobrý pastýř dělá. To, co zjistíte, si
napište do studijního deníku pod
nadpis „Ježíš Kristus je Dobrý pastýř“.

Jan 10:3 popisuje, jak každý pastýř
vstupuje dveřmi a volá své ovce
jménem. Z ovčince ho budou
následovat pouze ovce z jeho stáda,
přičemž ty ostatní tam zůstanou.

Proč ovce následují pouze svého
pastýře?
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Ve verších 1 a 5 si povšimněte, jak Spasitel nazval ty, kteří se do ovčince snažili vejít
jinak než dveřmi.

Mohlo by být užitečné povšimnout si toho, že ve skupině lidí, k níž Ježíš hovořil,
byli i farizeové. (Viz Jan 9:40.) V jakém smyslu byli mnozí farizeové jako zloději,
lotři a cizinci?

V Janovi 10:6 se dozvídáme, že farizeové tomu, čemu Ježíš učil, nerozuměli.
Přečtěte si Jana 10:7–10 a zaměřte se na to, jak Spasitel začal vysvětlovat symboliku
ovčince.

Povšimněte si, že Překlad Josepha Smitha objasňuje, co Ježíš ve verších 7 a 8 řekl:

„Amen, amen, pravím vám: já jsem dveře ovčince.

Všichni, kteří přišli přede mnou, aniž by svědčili o mně, jsou zloději a lotři, ale ovce
je neslyšely. (Překlad Josepha Smitha, Jan 10:7–8 [viz poznámka pod čarou a u Jana
10:8 v anglickém vydání Bible SPD].)

Co měl podle vás Spasitel na mysli, když ve verších 7 a 9 řekl: „Já jsem dvéře“?

„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 ohrady, 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?

Přečtěte si Jana 10:11–15 a zjistěte, co dalšího Spasitel řekl o tom, co dělá dobrý
pastýř. (Nájemník neboli námezdní dělník je někdo, jehož hlavní pohnutkou
k práci je pouze to, aby dostal zaplaceno.) To, co o dobrých pastýřích zjistíte, si
napište do studijního deníku pod nadpis „Ježíš Kristus je Dobrý pastýř“.

V Janovi 10:11, 13, 15 si povšimněte toho, co je dobrý pastýř ochoten udělat, ale
námezdní dělník nikoli.

V Janovi 10:11–15 se dozvídáme, že Ježíš Kristus jakožto Dobrý pastýř zná
každého z nás a položil za nás život. Tuto zásadu si napište do studijního deníku
pod nadpis „Ježíš Kristus je Dobrý pastýř“.

2. Vzpomeňte si, co řekl pastýř z Blízkého východu o tom, jak dobře
zná každou ze svých ovcí, a na novou stránku ve svém studijním

deníku si napište odpovědi na tyto otázky:

a. Jak dobře vás Spasitel podle vašeho názoru zná? Proč je podle vás důležité
toto chápat?

b. Jaký vliv na váš každodenní život může mít porozumění tomu, že vás
Spasitel zná a že byl ochoten za vás položit život?

Poté, co Spasitel učil o tom, že za nás položí život, uvedl, že udělá ještě něco
dalšího. Přečtěte si Jana 10:16 a zjistěte, co dalšího Spasitel řekl, že pro své ovce
(tzn. pro svůj lid) udělá.
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V Janovi 10:16 Spasitel učil Židy v Jeruzalémě, že navštíví děti Nebeského Otce
v dalších zemích, bude je učit evangeliu a přivede je do svého stáda (své Církve).
Více informací nám k tomuto verši poskytuje Kniha Mormonova. Přečtěte si
3. Nefiho 15:14–24 a zvažte možnost napsat si odkaz na tyto verše do písem vedle
Jana 10:16. Rovněž zvažte možnost napsat si křížový odkaz na Jana 10:16 vedle
3. Nefiho 15:14–24.

3. Do studijního deníku si napište odpověď na tuto otázku: Jak nám
tyto verše uvedené v Knize Mormonově pomáhají lépe porozumět

Janovi 10:16?

Přečtěte si Jana 10:17–18 a vyhledejte nauku o Spasiteli.

Doplňte následující větu tak, aby v ní tato nauka zaznívala: Ježíš Kristus měl jako
skutečný Syn Boží moc ____________________. Zvažte možnost označit si ve
zmíněných verších slova, která této nauce učí.

Po své matce Marii, smrtelné ženě, zdědil Ježíš smrtelnost, včetně schopnosti
zemřít. Po Elohimovi, svém božském Otci, zdědil nesmrtelnost a moc žít na věky.
Zdědil tedy schopnost zemřít a opět povstat. To bylo nezbytné pro to, aby Ježíš
mohl vykonat Usmíření.

V Janovi 10:19–24 se dozvídáme, že poté, co Spasitel učil těmto věcem, se lidé
v názorech na to, kdo Ježíš byl, lišili. Oslovili Ježíše v chrámu a vyvíjeli na Něho
nátlak, aby veřejně oznámil svou pravou totožnost, tedy že je Kristus neboli Mesiáš.

Jan 10:25–42
Ježíš oznamuje, že je Syn Boží
Vzpomeňte si na některé lidi, s nimiž přicházíte do styku každý den, a zkuste si
vybavit, jak zní jejich hlas. Proč možná dokážete některé hlasy rozpoznat snáze
než jiné?

Přečtěte si Jana 10:25–27 a zjistěte, jak Spasitel odpověděl na naléhání lidí, aby jim
řekl, zda je Kristus. Mohli byste si označit, co rozhoduje o tom, zda je určitý člověk
jednou ze Spasitelových ovcí.

Jak je zaznamenáno v Janovi 10:28–30, Ježíš promluvil o svém Otci a svědčil: „Já
a Otec jedno jsme.“ (Jan 10:30.)

President Joseph F. Smith k tomu, v jakém smyslu jsou Ježíš a Otec jedno, poskytl
toto vysvětlení: „Ježíš a Jeho Otec … jsou jedno v poznání, v pravdě,
v moudrosti, v porozumění a v záměru; právě tak jako sám Pán Ježíš nabádal své
učedníky, aby byli jedno s Ním a byli v Něm, aby On mohl být v nich. Právě
v tomto smyslu tuto řeč chápu, a ne jak z toho vyvozují někteří lidé, že Kristus
a Jeho Otec jsou jednou osobou. Prohlašuji vám, že nejsou jednou osobou, ale

jsou to osoby dvě, dvě těla, oddělená, jednotlivá a tak odlišná, jako kterýkoli otec a syn.“ (Učení
presidentů Církve: Joseph F. Smith [2003], 357.)

Přečtěte si Jana 10:28–30 a vyhledejte požehnání, jehož se dostane těm, kteří slyší
Spasitelův hlas a následují Ho.
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Tyto verše nás učí, že pokud se naučíme rozeznat hlas Dobrého pastýře
a budeme Ho následovat, povede nás k věčnému životu. Tuto zásadu si napište
do studijního deníku pod nadpis „Ježíš Kristus je Dobrý pastýř“. Mohli byste si ji
rovněž napsat či poznamenat do písem vedle Jana 10:27–28.

Přečtěte si níže uvedené verše z písem a zjistěte, jak vám pomohou této zásadě
porozumět: Enos 1:4–8; Nauka a smlouvy 1:38; 8:2–3; 18:34–36.

Zamyslete se nad těmito otázkami:

• Co děláte pro to, abyste se lépe
obeznámili se Spasitelovým hlasem?

• Co můžete udělat pro to, abyste
dokázali rozpoznat Spasitelův hlas
ještě lépe?

• K čemu jste byli v rámci toho, abyste
dokázali lépe následovat Spasitele,
v životě nabádáni?

Na zvláštní kus papíru si napište buď 1) cíl, že budete pozorněji naslouchat
Spasitelovu hlasu, a jak konkrétně to uděláte, nebo 2) cíl, že budete Jeho hlas lépe
následovat, a jak toho chcete dosáhnout. Tento cíl si umístěte někam, kde ho
budete mít na očích a kde vám bude připomínat, že na něm máte pracovat.

Jan 10:31–42 zaznamenává, že poté, co Spasitel vydal svědectví o vztahu mezi
sebou a svým Otcem, se Ho farizeové snažili ukamenovat za rouhání. Spasitel ale
na jejich obvinění odpověděl tím, že citoval Žalm 82:6, kde se píše: „Řeklť jsem já
byl: Bohové jste, a [děti] Nejvyššího vy všickni.“ (Viz Jan 10:34.) 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. Napomenul je,
že mají věřit v Něho i v Jeho skutky, které vydávají svědectví o Něm i o Otci, jenž
Ho poslal.

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

Prostudoval(a) jsem si Jana 10 a dokončil(a) jsem tuto lekci (datum).

Další otázky, úvahy a postřehy, o které bych se rád(a) podělil(a) se svým učitelem:
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15. BLOK: 1. DEN

Jan 11
Úvod
Maria a Marta vzkázaly Ježíšovi, že jejich bratr Lazar je nemocný. Ježíš příchod
odložil 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 Mesiáš a má
moc nad smrtí. Poté, co se o tomto zázraku dozvěděli přední kněží a farizeové,
zosnovali plán, že Ježíše a Lazara zabijí.

Jan 11:1–46
Ježíš křísí Lazara z mrtvých

1. Zamyslete se nad určitou zkouškou či výzvou, které jste čelili nebo
které čelíte (nebo které čelil či čelí někdo, koho znáte). Pak si do

studijního deníku napište odpovědi na tyto otázky:

a. Jaký vliv na víru v Boha může mít u určitých lidí to, že v životě procházejí
zkouškami a čelí výzvám?

b. Proč se někteří lidé rozhodnou kvůli zkouškám a výzvám, jimž čelí, přestat
věřit v Boha?

Během studia Jana 11 vyhledejte pravdy, které vám mohou pomoci prohloubit víru
v Boha, když v životě procházíte zkouškami a čelíte výzvám.

Přečtěte si Jana 11:1–3 a vyhledejte zkoušku, kterou procházeli někteří
z Ježíšových přátel.

Proč podle vás Lazarovy sestry nechaly Ježíšovi vzkázat, že je jejich bratr nemocen?

Ježíš byl v perejské Betabaře (viz Jan 1:28; 10:40), což je zhruba jeden den cesty na
východ od Betany. Proto by trvalo nejméně jeden den, než by někdo tuto zprávu
Ježíšovi přinesl, a druhý, než by se Ježíš dostal do Betany.

Přečtěte si Jana 11:4–7 a zjistěte, jak Ježíš zareagoval, když se doslechl
o Lazarově nemoci.

Ježíšovi učedníci vzhledem k tomu, že věděli, že má Martu, Marii i Lazara velmi
rád, nejspíš očekávali, že se Ježíš okamžitě vydá do Betany a Lazara uzdraví. Nebo
možná, že Ježíš promluví a uzdraví Lazara na dálku, tak jak to udělal pro syna
jistého šlechtice (viz Jan 4:46–53). Ježíš se však zdržel v Pereji ještě další dva dny.

Co podle Jana 11:4 Ježíš řekl, že se prostřednictvím Lazarovy nemoci uskuteční?

V Janovi 11:8–10 se dozvídáme, že někteří Ježíšovi učedníci Mu radili, aby se do
Judeje, kde se Betany nachází, nevracel, protože Mu židovští vůdci v této oblasti
usilují o život.
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Starší Bruce R. McConkie z Kvora Dvanácti apoštolů podal ke Spasitelově
odpovědi zaznamenané v Janovi 11:9–10 toto vysvětlení: „Ježíš by samozřejmě
šel do Judeje navzdory tomu, že Mu tam hrozila smrt. [V těchto verších Ježíš učil:]
‚Přestože již nastala jedenáctá hodina mého života, den má dvanáct hodin,
a během oné vymezené doby vykonám dílo, které mi bylo svěřeno, aniž bych
klopýtl či zaváhal. Nastal čas, který mi byl určen, abych vykonal své dílo. Nemohu

čekat, až přijde noc, kdy by snad mohlo protivenství utichnout. Ten, kdo se vyhýbá svým
zodpovědnostem a práci odkládá až na noc, klopýtne v temnotách a při konání svého díla selže.‘“
(Doctrinal New Testament Commentary, 3 vols. [1965–1973], 1:531.)

Přečtěte si Jana 11:11–15 a zjistěte, co Ježíš řekl o Lazarově stavu.

Zvažte možnost označit si Spasitelova slova týkající se toho, proč byl rád, že nebyl
v Betany, ale mohl Lazara uzdravit z jeho nemoci – „abyste věřili“ (Jan 11:15).
Spasitel uvedl, že to, co v Betany udělá, pomůže Jeho učedníkům prohloubit víru,
kterou v Něho měli.

V Janovi 11:16 apoštol Tomáš vyzval své spoluučedníky, aby se k němu připojili
a následovali Ježíše do Judeje, i kdyby to mělo znamenat, že s Ním zemřou.

Přečtěte si Jana 11:17 a zjistěte, jak dlouho již byl Lazar mrtvý, když Ježíš přišel
do Betany.

Starší McConkie vysvětlil, proč bylo tak důležité, že Lazar byl 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, 1:533.)

Kdybyste byli Marta nebo Maria, co byste si mohli myslet nebo pociťovat, když
Ježíš dorazil až poté, co byl Lazar čtyři dny po smrti?

Přečtěte si Jana 11:18–27, abyste zjistili, jak během této zkoušky Marta zareagovala.
Zvažte možnost označit si části textu, které dokládají Martino rozhodnutí
uplatňovat během této zkoušky víru v Ježíše Krista. Zamyslete se nad každou částí
textu, kterou jste našli, a nad tím, čím na vás dělá největší dojem.

Z Martina příkladu se můžeme naučit, že se můžeme rozhodnout, že během
svých zkoušek budeme projevovat víru v Ježíše Krista.

Přečtěte si následující slova staršího Dallina H. Oakse z Kvora Dvanácti apoštolů
a zjistěte, co musíme dělat, když uplatňujeme víru v Ježíše Krista:

„První zásadou evangelia je víra v Pána Ježíše Krista. Víra znamená důvěru –
důvěru v Boží vůli, důvěru v Jeho způsob činění věcí a důvěru v Jeho časový plán.
Nemáme se snažit vnutit Mu svůj časový plán. …

Nemůžeme mít opravdovou víru v Pána, aniž bychom měli naprostou důvěru
v Pánovu vůli a v Pánovo načasování.“ („Načasování“, Liahona, říjen 2003, 12.)
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2. Do studijního deníku si napište odpovědi na tyto otázky:

a. Proč je podle vás důležité, abychom uplatňovali víru v Pánovu vůli a v Jeho
načasování ve chvílích, kdy procházíme zkouškami?

b. Jak jste se rozhodli uplatňovat víru ve zkouškách, jimž v současné době
čelíte? (Nebo jak se rozhodnete uplatňovat v životě víru ve chvíli, kdy
přijdou zkoušky?)

Znovu si přečtěte Jana 11:25–26 a vyhledejte pravdy, kterým se můžeme naučit na
základě toho, čemu Spasitel učil Martu. Mohlo by být užitečné vědět, že slova
„neumřeť na věky“ ve verši 26 se týkají toho, že daný člověk nikdy nezažije druhou
smrt neboli nebude vyloučen z království Božího a z Jeho přítomnosti.

Dvě pravdy, jimž se učíme ze Spasitelových slov, znějí takto: Ježíš Kristus je
vzkříšení i život. Pokud budeme věřit v Ježíše Krista, budeme moci získat
věčný život.

Přečtěte si Jana 11:28–37 a zjistěte, co Maria řekla Ježíšovi a jak na to On
zareagoval. Povšimněte si, že slovo zastonat, tak jak je použito ve verších 33 a 38,
znamená zarmoutit se nebo být sklíčený.

Jak Mariina slova ve verši 32 odrážejí její víru ve Spasitele?

Přemítejte o Janovi 11:35. Proč podle vás Ježíš zaplakal?

Přečtěte si Jana 11:38–46 a zjistěte, co Spasitel udělal poté, co s Marií
a Martou plakal.

Lazar nebyl vzkříšen z mrtvých do nesmrtelného stavu. Jeho duchovní tělo bylo
přeneseno zpět do jeho fyzického těla, ale jeho fyzické tělo bylo stále smrtelné
a znovu podléhalo smrti.

Starší McConkie učil o důležitém účelu, kterého Spasitel dosáhl 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, 1:531.)

Jak tento zázrak předznamenal Spasitelovo Vzkříšení a doložil Jeho moc nad smrtí?
Jak můžeme být požehnáni porozuměním tomu, že Spasitel má moc dát člověku
nesmrtelnost a věčný život?

V Janovi 11:40 si všimněte toho, že Ježíš připomněl Martě, že pokud bude věřit, uzří
slávu Boží. Zamyslete se nad tím, jak Marta a Maria během této zkoušky prokázaly
víru v Ježíše Krista. Vzpomeňte si, že 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.

Z Jana 11 se dozvídáme, že pokud se rozhodneme, že během svých zkoušek
budeme projevovat víru v Ježíše Krista, naše víra v Něho se upevní
a prohloubí. Je důležité pamatovat na to, že stejně jako tomu bylo u Marty
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a Marie, i v našem případě dochází k takovému potvrzení víry v souladu s Pánovou
moudrostí a načasováním.

Jak mohlo to, že Ježíš opět přivedl Lazara k životu poté, co byl čtyři dny mrtev,
upevnit a posílit víru ve Spasitele nejen v případě Marty a Marie, ale také u Jeho
učedníků?

3. Do studijního deníku si napište odpověď na jednu nebo obě
následující otázky:

a. Kdy jste byli svědky toho, že se vaše víra v Ježíše Krista utvrdila či posílila
v důsledku toho, že jste se rozhodli ji uplatnit během určité zkoušky?

b. Co budete dělat, aby vám to pomáhalo rozhodnout se, že během zkoušek,
kterými procházíte nebo kterým možná budete čelit v budoucnu, budete
uplatňovat víru v Ježíše Krista?

Jan 11:47–57
Přední kněží a farizeové se radí, jak zabít Ježíše
Vzkříšení Lazara z mrtvých bylo důkazem toho, že Ježíš má moc nad smrtí. Přečtěte
si Jana 11:47–48 a zjistěte, jak přední kněží a farizeové zareagovali na zprávy o tom,
že Ježíš vzkřísil Lazara z mrtvých.

Jak je zaznamenáno v Janovi 11:49–57, Kaifáš, nejvyšší kněz, podporoval myšlenku,
že Ježíše je třeba nechat zabít, aby se tak zabránilo Římanům v tom, že jim odejmou
„místo … i lid“ (Jan 11:48). Židovští vůdci nechtěli kvůli „kněžské lstivosti
a nepravosti“ (2. Nefi 10:5) přijít o své vlivné postavení, které mezi lidem měli.
Rozhodli se dát Ježíše popravit a přikázali, že ti, kteří vědí, kde se v té době nachází,
jim to mají oznámit, aby Ho mohli dát zatknout.

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

Prostudoval(a) jsem si Jana 11 a dokončil(a) jsem tuto lekci (datum).

Další otázky, úvahy a postřehy, o které bych se rád(a) podělil(a) se svým učitelem:
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15. BLOK: 2. DEN

Jan 12
Úvod
Maria z Betany, sestra Marty a Lazara, pomazala Ježíšovi nohy jako symbol Jeho
nadcházející smrti a pohřbu. Následujícího dne vjel Ježíš triumfálně do Jeruzaléma
a předpověděl svoji smrt. Navzdory zázrakům, které vykonal, někteří lidé nevěřili,
že je Spasitelem a zaslíbeným Mesiášem. Učil o důsledcích toho, když v Něj lidé
věří, a když v Něj nevěří.

Jan 12:1–19
Maria pomazává Ježíšovi nohy a On vjíždí triumfálně do Jeruzaléma

1. Do studijního deníku si nakreslete jeden ze Spasitelových zázraků
zaznamenaných v Novém zákoně, nebo ho popište. Přemítejte

o tom, jak by možná vaši víru ve Spasitele ovlivnilo, kdybyste byli svědky
některého takového zázraku.

Při studiu Jana 12 vyhledejte, jak lidé reagovali na Spasitelovy zázraky, a také
vyhledejte pravdy, které nám mohou pomoci těmto jejich reakcím porozumět.

V Janovi 12:1–9 čteme, že šest dní před přesnicemi večeřel Ježíš s přáteli v Betany,
městečku nedaleko Jeruzaléma. Maria, sestra Marty a Lazara, pomazala Ježíšovi
nohy drahou mastí. Jidáš Iškariotský protestoval proti použití této drahé masti
a řekl, že peníze se mohli rozdat chudým. (Viz Jan 12:4–5.) Jeho skutečným
motivem však nebylo to, „že by měl péči o chudé, ale že zlodej byl, a měšec měl“.
(Jan 12:6.) Slova „měšec měl“ se týkají Jidášovy role pokladníka pro ty, kteří
cestovali se Spasitelem.

Mnozí se doslechli, že Ježíš je v Betany, a přišli Ho a Lazara, jehož Ježíš dříve
vzkřísil z mrtvých, navštívit. Vzpomeňte si, že kvůli tomu, že Ježíš vzkřísil Lazara
k životu, začali židovští vůdci plánovat, jak by Ho mohli zabít.

Přečtěte si Jana 12:10–11 a zjistěte, co chtěli přední kněží udělat Lazarovi.

Proč chtěli přední kněží Lazara zabít?

Chtěli ho zabít, aby tak zničili důkaz Spasitelova zázraku. Jak byste popsali rozdílné
reakce lidí, kteří byli svědky toho, jak Ježíš vzkřísil Lazara z mrtvých nebo se o tom
dozvěděli? ____________________

V Janovi 12:12–16 se dozvídáme, že Ježíš vjel triumfálně do Jeruzaléma den poté, co
Maria pomazala Jeho nohy. Přečtěte si Jana 12:17–19 a zaměřte se na lidi, kteří se
doslechli o Ježíšově vzkříšení Lazara z mrtvých, a jejich jednání během Ježíšova
triumfálního vjezdu do Jeruzaléma.

Ve verši 19 si povšimněte, jak farizeové na vzniklou situaci reagovali. Měli pocit, že
jejich snaha bránit lidem v následování Ježíše byla neúspěšná. Proč podle vás
někteří lidé, kteří slyšeli o Ježíšových zázracích, v Něho uvěřili a následovali Ho,
zatímco druzí se Ho rozhodli zavrhnout?
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Jan 12:20–36
Ježíš předpovídá svoji smrt
V Janovi 12:20–22 se dozvídáme, že „někteří Řekové“ (Jan 12:20) – 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.

Přečtěte si Jana 12:23–24 a zjistěte, čemu Ježíš učil o své smrti. To, co najdete, byste
si mohli označit.

Spasitelova zmínka o pšeničném zrnu, které, aby mohlo přinést mnohý užitek,
musí spadnout na zem a zemřít (viz Jan 12:24), je přirovnáním k Jeho vítězství nad
smrtí a hříchem. Jeho Usmíření mělo umožnit všem lidem dosáhnout vzkříšení
a přinést věčný život všem těm, kteří v Něho věří, činí pokání a jsou poslušni Jeho
přikázání. V Janovi 12:25–26 čteme, že Pán povzbudil všechny lidi k tomu, aby
ztratili sami sebe ve službě Jemu.

V Janovi 12:27–31 se dozvídáme, že Ježíš byl odhodlán pokračovat v naplňování
svého záměru, i když pociťoval tíhu blížícího se utrpení. Modlil se o to, aby bylo
oslaveno Otcovo jméno, a ti, kteří Mu naslouchali, slyšeli hlas dosvědčující, že se
tak stane. Slova Nebeského Otce odrážela Jeho plnou důvěru v to, že Syn Usmíření
uskuteční.

Přečtěte si Jana 12:32–33 a zaměřte se na to, jakou smrt Spasitel podle vlastních
slov vytrpí a jaký účinek to bude mít na lidstvo.

Poté, co lidé vyslechli Ježíšovo učení, zeptali se, kdo je ten „Syn člověka“, který
bude „povýšen“. (Jan 12:34.) V Janovi 12:35–36 se dozvídáme, že Ježíš odpověděl
tím, že sám o sobě mluvil jako o „světle“. Povzbuzoval druhé, aby, zatímco je
s nimi, kráčeli ve světle.

Jan 12:37–50
Ježíš učí o důsledcích toho, když v Něj lidé věří a když v Něj nevěří
Vzpomínáte si, jak jste v Janovi 12:9–11 četli o tom, jak lidé reagovali na Spasitelovy
zázraky? Přečtěte si Jana 12:37 a zjistěte, jak na Ježíšovy zázraky reagovala jiná
skupina lidí.

Tyto rozdílné reakce na zázraky, které Ježíš vykonal, ukazují, že zázraky samy
o sobě nezpůsobí, že uvěříme v Ježíše Krista.

Zamyslete se nad tím, jak mohou zázraky ovlivnit naši víru v Ježíše Krista, i když
samy o sobě nezpůsobí, že v Něj uvěříme.

V Janovi 12:38–41 se dozvídáme, že proroctví pronesená prorokem Izaiášem (viz
Izaiáš 6:9–10; 53:1–3) byla prostřednictvím lidí, kteří se rozhodli nevěřit v Ježíše
Krista, naplněna. Někteří lidé se navzdory Spasitelovým mocným skutkům rozhodli
zaslepit své oči a v srdci se proti Němu zatvrdit.

Starší Gerrit W. Gong ze Sedmdesáti svědčil o požehnáních, která přicházejí, když
se rozhodneme věřit v Ježíše Krista a následovat Ho:
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„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.)

2. Přemítejte o slovech staršího Gonga, že „víra je rozhodnutí“. Do
studijního deníku si napište, co pro vás tato slova znamenají.

Přečtěte si Jana 12:42–43 a zjistěte, proč někteří přední židovští vůdci nevyznali
svoji víru v Ježíše veřejně.

Vlastními slovy vysvětlete, co podle vás znamená mít rád „slávu lidskou více než
slávu Boží“ (Jan 12:43): ____________________

Z těchto veršů se můžeme naučit, že snaha potěšit druhé více než Boha nám
může bránit ve veřejném vyznání víry v Ježíše Krista a v Jeho evangelium.
Zvažte možnost zapsat si tuto pravdu do písem.

3. Ve studijním deníku odpovězte na jednu nebo více z těchto otázek:

a. Jak může v dnešní době starost o to, co si myslí druzí, bránit lidem otevřeně
vyznat svoji víru v Krista a v Jeho evangelium?

b. Jak můžeme ukázat, že se staráme více o to, co těší Boha, než o to, co těší
lidi kolem nás?

c. Jaké pozitivní důsledky mohou vyplynout z toho, že projevíme víru v Ježíše
Krista a v Jeho evangelium?

Vzpomeňte si na nějakou situaci, kdy jste se ocitli v naprosté tmě. Zamyslete se nad
tím, jak jste se cítili. Měli jste pocit, že vám hrozí nějaké potenciální nebezpečí? Jak
by vám v oné situaci pomohlo mít u sebe nějaké světlo?

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?
____________________

Přečtěte si Jana 12:44–46 a zaměřte se na to, jak mohou být ti, kteří věří v Ježíše
Krista, požehnáni.

Jednou ze zásad, kterým se můžeme z verše 46 naučit, je to, že věříme-li v Ježíše
Krista, nemusíme žít v duchovní temnotě.

Zamyslete se nad tím, v jakém smyslu je Ježíš Kristus světlem a jak může víra
v Něho odstranit ze života člověka duchovní temnotu.

4. Vyberte si jedno z následujících témat a poté si do studijního
deníku napište odpovědi na níže uvedené dvě otázky: účel našeho

fyzického těla, zábava a média, získání pokoje a štěstí, manželství a rodina, život
po smrti. Pokud je k dispozici někdo další, mohli byste o těchto otázkách
diskutovat s ním nebo s ní a napsat si, o čem jste diskutovali.
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a. Čemu možná lidé nacházející se v duchovní temnotě ohledně tohoto
tématu věří?

b. Jak nám v souvislosti s tímto tématem poskytuje Ježíš Kristus a Jeho
evangelium světlo, vedení a porozumění?

Zamyslete se nad tím, jak nám zásada obsažená v Janovi 12:46 může pomoci
porozumět tomu, proč můžeme určitá témata a určité věci chápat jinak než druzí.
Pamatujte na to, že určitá témata a určité věci můžeme také chápat podobně jako
lidé jiného vyznání. Jsou lidé, kteří nemají dar Ducha Svatého, kteří však pevně věří
v Ježíše Krista a jejich rozhodnutí jsou osvícena světlem Kristovým (viz Moroni
7:16–19; NaS 88:7, 11) a Jeho učením.

Jak je zaznamenáno v Janovi 12:47–50, Ježíš vysvětlil, že ti, kteří nevěří v Jeho slova
a kteří Ho zavrhují, budou souzeni podle slov, jež promlouvá, což jsou slova, která
mu dal Nebeský Otec.

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

Prostudoval(a) jsem si Jana 12 a dokončil(a) jsem tuto lekci (datum).

Další otázky, úvahy a postřehy, o které bych se rád(a) podělil(a) se svým učitelem:
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Jan 13
Úvod
Spasitel poté, co o přesnicích povečeřel, umyl svým apoštolům nohy, označil Jidáše
za svého zrádce a dal apoštolům nové přikázání. (Viz Jan 13:34.) Ježíš Kristus
během posledního týdne svého působení ve smrtelnosti se ve svém učení
zaměřoval na poslušnost, službu a lásku – vlastnosti, které definovaly Jeho život
a měly by definovat i náš život jako Jeho učedníků.

Jan 13:1–17
Ježíš umývá svým apoštolům nohy

Přemítejte o těchto otázkách:

• 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?

Během studia Jana 13 se zaměřte na zásadu, která učí tomu, co můžeme dělat,
abychom byli šťastnější.

Ježíš po svém triumfálním vjezdu do Jeruzaléma oslavil svátek přesnic se svými
apoštoly. V Janovi 13:1–3 se píše, že když Ježíš jedl (Poslední večeři) se svými
apoštoly, věděl, že brzy zemře a že Jeho duch se vrátí k Nebeskému Otci.

Přečtěte si Jana 13:4–5 a zjistěte, co
Ježíš udělal poté, co se svými apoštoly
dojedl večeři o přesnicích. Slova „složil
roucho“ ve verši 4 znamenají, že si Ježíš
odložil svrchní oděv. To je podobné,
jako když si někdo v dnešní době odloží
kabát nebo sako.

„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.)

1. Do studijního deníku si napište odpovědi na tyto otázky:
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a. Jak byste možná reagovali, kdybyste byli s Ježíšem a Jeho apoštoly ve chvíli,
kdy jim umýval nohy, a kdyby Ježíš začal umývat ty vaše?

b. Co tento skutek umývání nohou apoštolů vypovídá o Ježíšově charakteru?

Přečtěte si Překlad Josepha Smitha, Jan 13:8 (v Průvodci k písmům) a zaměřte se na
to, co Petr řekl, když mu Spasitel začal umývat nohy.

Poté si přečtěte Překlad Josepha Smitha, Jan 13:9–10 (v Průvodci k písmům)
a zjistěte, jak Petr na Pánova slova reagoval.

Co se v Janovi 13:9 dozvídáme o Petrovi z jeho reakce na to, co mu Pán řekl?

Tím, že Spasitel umyl apoštolům nohy, vykonal nejen nádherný čin služby, ale také
naplnil část zákona Mojžíšova a zavedl posvátný obřad, aby pomohl svým věrným
následovníkům očistit se od hříchu. Tento obřad byl v naší dispenzaci znovuzřízen
prostřednictvím Proroka Josepha Smitha. (Viz NaS 88:74–75, 137–141.)

Přečtěte si Jana 13:11 a zjistěte, proč Ježíš řekl, že „ne všickni“ apoštolové jsou čistí?

Mluvil o Jidáši Iškariotském, který Ho měl brzy zradit.

Přečtěte si Jana 13:12–17 a zaměřte se na to, čemu Spasitel učil apoštoly poté, co
jim umyl nohy. Zvažte možnost označit si slova, která popisují příklad, jenž Spasitel
dal, a který měli apoštolové na základě Jeho výzvy následovat.

Snažte se stát více takovými, jako je Ježíš Kristus
Během studia posledního týdne smrtelného života Ježíše Krista usilujte o to, abyste byli více
takovými, jako je On. V Janovi 13 se například dozvídáte, že Spasitel sloužil druhým tím, že umyl
svým učedníkům nohy. Následujte Spasitelův příklad tím, že budete sloužit lidem kolem vás. Žití
podle zásad evangelia přináší slíbená požehnání, prohlubuje porozumění a obrácení a pomáhá
nám stát se více takovými, jako je Spasitel.

Jaké požehnání získáme na základě Spasitelova slibu, který dal svým apoštolům
a který je zaznamenaný v Janovi 13:17, když budeme následovat Jeho příklad tím,
že budeme sloužit druhým? Na otázku odpovězte doplněním této zásady: Když
budeme následovat Spasitelův příklad tím, že budeme sloužit druhým,
budeme ____________________.

2. Ve studijním deníku vypracujte tyto úkoly:

a. Odpovězte na otázku: Proč podle vás budeme šťastnější, když budeme
sloužit druhým tak, jako to dělal Spasitel?

b. Napište si něco o okamžiku, kdy jste byli šťastní díky tomu, že jste
následovali Spasitelův příklad služby druhým.
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Přečtěte si následující slova staršího M. Russella Ballarda z Kvora Dvanácti
apoštolů a zjistěte, co podle něho můžeme dělat, abychom nacházeli příležitosti
ke službě druhým: „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.)

Zvažte možnost napsat si slova staršího Ballarda na samostatný list papíru a ten
umístit na místo, kde vám bude připomínat, abyste se modlili o příležitosti sloužit
druhým. Do studijního deníku byste si mohli napsat (a podělit se o to s druhými),
jak jsou vaše modlitby zodpovídány, když se řídíte radami staršího Ballarda.

Jan 13:18–30
Ježíš označuje svého zrádce
Podle Jana 13:18–30 Ježíš poté, co učil své apoštoly, že budou-li sloužit druhým,
budou šťastní, řekl, že Ho jeden z nich zradí. Když se Jan Spasitele zeptal, kdo Ho
zradí, Ježíš mu řekl, že to bude „ten … komuž já omočené skyvy [kousku] chleba
podám“ (Jan 13:26) a podal ji Jidáši Iškariotskému.

Jan 13:31–38
Ježíš učí své apoštoly, aby se měli navzájem rádi
Obvinil vás někdy někdo z toho, že nejste křesťan neboli pravý následovník Ježíše
Krista kvůli tomu, že jste členem Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů?
Mohlo k tomu dojít kvůli některým jedinečným naukám, kterým díky Znovuzřízení
věříme – například kvůli naší víře v Knihu Mormonovu a v to, že členové Božstva
jsou tři odlišné a samostatné bytosti. Jak jste zareagovali? (Nebo pokud jste takovou
zkušenost neměli, jak byste reagovali na to, kdyby vám někdo řekl, že nejste
křesťan/ka?) ____________________

Přečtěte si Jana 13:34–35 a zaměřte se na to, co podle Ježíšových slov pomůže
druhým poznat, že apoštolové jsou učedníci Ježíše Krista. Zvažte možnost označit
si v Janovi 13:34 přikázání, které dal Ježíš svým apoštolům.

Povšimněte si, že v Janovi 13:35 se píše, že druzí poznají, zda jsou apoštolové
učedníci Ježíše Krista, pokud se budou mít navzájem rádi tak, jak je měl rád On.
Z těchto veršů se dozvídáme, že když se budeme mít navzájem rádi tak, jako
nás má rád Ježíš Kristus, druzí poznají, že jsme Jeho učedníci.

3. Na základě toho, co jste se tento rok naučili o Ježíši Kristu, si
napište do studijního deníku pět způsobů, kterými projevuje, že

chová k lidem lásku.

Přečtěte si následující příběh, který vyprávěl starší Paul E. Koelliker ze Sedmdesáti,
a zaměřte se na to, jak misionáři, o nichž se v tomto příběhu mluví, následovali
Pánovu radu, že se mají mít navzájem rádi:
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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.)

4. Přečtěte si slova náboženské písně „Já miloval vás“ (Náboženské
písně, č. 195), a vzpomeňte si na někoho, koho lze díky lásce, kterou

projevuje druhým, snadno rozpoznat jako učedníka Ježíše Krista. Do studijního
deníku si napište něco o tom, jak tento člověk projevuje lásku k druhým a jak
byste chtěli následovat jeho nebo její příklad. Také si stanovte písemný cíl
týkající se toho, co budete dělat pro to, abyste měli rádi druhé tak, jako je má
rád Spasitel.

Podle Jana 13:36–38 poté, co Petr prohlásil, že položí za Ježíše Krista svůj život, mu
Ježíš řekl, že než kohout zakokrhá, třikrát Ho zapře.

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

Prostudoval(a) jsem si Jana 13 a dokončil(a) jsem tuto lekci (datum).

Další otázky, úvahy a postřehy, o které bych se rád(a) podělil(a) se svým učitelem:
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15. BLOK: 4. DEN

Jan 14–15
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. Učil je, že On je ten pravý vinný kmen a Jeho učedníci jsou ratolesti.
Spasitel také přikázal svým učedníkům, aby se měli navzájem rádi a varoval je před
pronásledováním, které budou zakoušet kvůli tomu, že se s Ním znali.

Jan 14:1–14
Spasitel učí své učedníky, jak se mohou vrátit k Nebeskému Otci
Představte si, že se vás někdo z přátel zeptá: „Bylo mi řečeno, že existuje mnoho
cest, které vedou do nebe a že různá náboženství nám ukazují různé cesty do
Božího království. Věříš, že to tak je?“ Na volné řádky si napište, jak byste na tuto
otázku odpověděli, a vysvětlete, proč věříte nebo nevěříte, že jsou tato slova
pravdivá. ____________________

Přečtěte si Jana 14:1–6 a zjistěte, čemu Spasitel učil ohledně toho, jak se můžeme
vrátit do království Nebeského Otce. (Jan 14:6 je verš z mistrovství v písmu. Mohli
byste si ho nějak výrazně označit, abyste ho v budoucnu dokázali najít.)

Z Jana 14:6 se dozvídáme, že do království Nebeského Otce můžeme vstoupit
pouze skrze Usmíření Ježíše Krista a díky tomu, že budeme následovat
Jeho cestu.

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

a. V jakém smyslu je Spasitel jedinou cestou, skrze niž se můžeme vrátit
k Nebeskému Otci?

b. V jakém smyslu je Ježíš Kristus pravdou?

c. V jakém smyslu je Ježíš Kristus životem?

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.

Přečtěte si Jana 14:7–14 a zjistěte, co Ježíš řekl učedníkům o vztahu, který má se
svým Otcem. Zvažte možnost označit si slova „kdož vidí mne, vidí Otce“ ve verši 9.

Starší Jeffrey R. Holland z Kvora Dvanácti apoštolů učil, že Otec poslal svého Syna,
aby nám pomohl poznat, milovat a poslouchat Otce v nebi:
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„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.

Učinil tak alespoň do jisté míry z toho důvodu, že my všichni, tehdy i nyní,
potřebujeme více poznávat Boha, abychom Ho mohli hlouběji milovat a dokonaleji
poslouchat. …

Poté, co se generace proroků snažily učit lidskou rodinu vůli a cestám Otce, obvykle s malým
úspěchem, Bůh ve své vrcholné snaze o to, abychom Ho poznali, seslal na zem svého
Jednorozeného a dokonalého Syna, stvořeného podle Jeho vlastní podoby a obrazu, aby žil
a sloužil mezi smrtelníky v nevlídných podmínkách každodenního života. …

Ježíš … přišel napravit náhled lidí na Boha, a naléhavě je žádal, aby milovali svého Nebeského
Otce, jako On vždy miloval a vždy bude milovat je. Měli příležitost pochopit plán Boží, moc Boží,
svatost Boží, ano, dokonce i hněv a soud Boží. Avšak lásku Boží, onu naprostou hloubku Jeho
oddanosti vůči Jeho dětem, stále plně nepoznali – dokud nepřišel Kristus.

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‘. [Lectures on Faith (1985), 42.] 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.)

Mistrovství v písmu – Jan 14:6
2. Zapamatování si pasáže z mistrovství v písmu v Janovi 14:6 vám

může pomoci odpovědět na podobné otázky, jako byla ta ze začátku
této lekce. Naučte se ji nazpaměť tím, že si ji několikrát nahlas přečtete. Potom
ji odříkejte někomu z rodiny či přátel. Poté si do studijního deníku napište
naučil(a) jsem se nazpaměť Jana 14:6 a požádejte toho, komu jste verš odříkali,
aby se vám do deníku podepsal.

Jan 14:15–31
Ježíš učí apoštoly, jak mohou projevovat svoji lásku k Němu
Vzpomeňte si na někoho, koho máte rádi. Jak mu dáváte najevo, že ho máte rádi?
____________________

Přečtěte si Jana 14:15 a zjistěte, co měli podle Ježíšových slov učedníci dělat, aby
projevovali svoji lásku k Němu. (Jan 14:15 je verš z mistrovství v písmu. Mohli byste
si ho nějak výrazně označit, abyste ho v budoucnu dokázali najít.)

Na základě toho, čemu učil Ježíš své apoštoly, doplňte tuto pravdu: Lásku k Ježíši
Kristu projevujeme tím, že ____________________.

Zamyslete se nad tím, jak dodržováním každého následujícího přikázání
projevujete lásku k Ježíši Kristu: svěcení dne sabatu, přikázání ctít otce i matku,
placení desátku a přikázání mít rád svého bližního.

Na tři až čtyři minuty se zamyslete nad tím, jak se vám daří projevovat lásku ke
Spasiteli dodržováním Jeho přikázání.
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Přečtěte si Jana 14:16–17, 26 a zaměřte se na to, co Pán slíbil svým apoštolům.

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. Duch Svatý z nějakého důvodu nepůsobil plně během
Ježíšovy služby ve smrtelnosti, ačkoli plně působil před i po této Jeho službě. (Viz
Bible Dictionary, „Holy Ghost“.)

Starší Bruce R. McConkie z Kvora Dvanácti apoštolů vysvětlil roli Ducha Svatého
jako Utěšitele:

„Dokud byl Ježíš s nimi, byl jejich Utěšitelem, vnášel jim do duše pokoj; ti, kteří
byli obtíženi bolestí, utrpením a trápením světa, přicházeli za Ním a nacházeli
odpočinutí pro svou duši. Utěšoval vdovy a byl otcem pro sirotky. Jeho slova
pozvedala duši věřících do nových výšin klidu a pokoje. Nyní odchází, ale pošle
jiného Utěšitele – Ducha Svatého – aby přebýval s věrnými navěky.

Pro všechny lidi, kromě těch několika málo, kteří slyšeli Jeho hlas ve smrtelnosti,
je Duch svatý oním prvním Utěšitelem. Tento člen Božstva vnáší pokoj duším spravedlivých
v každé době. Duch Svatý ‚je dar Boží všem těm, kteří ho pilně hledají, v dobách starých stejně
jako v době, kdy se má ukázat dětem lidským‘ (1. Nefi 10:17) a stejně tak i v dobách, které
přijdou. Je Duchem pravdy – tak jako Kristus – ale svět nemůže přijmout Ducha Svatého, protože
Duch nemůže přebývat v nečistých schránkách.“ (The Mortal Messiah: From Bethlehem to
Calvary, 4 vols. [1979–1981], 4:74–75.)

Jaké tři věci pro nás může podle Jana 14:16–17, 26 Duch Svatý učinit? Odpovězte
na otázku tím, že doplníte tuto pravdu: Duch Svatý nás může
____________________.

3. Ve studijním deníku odpovězte na jednu nebo více z těchto otázek:

a. Kdy jste pociťovali, že vás Duch Svatý utěšil?

b. Kdy jste pociťovali, že vás Duch Svatý něčemu učí?

c. Kdy vám Duch Svatý pomohl si na něco vzpomenout?

Přečtěte si Jana 14:18–23 a zaměřte se na Pánovo zaslíbení těm, kteří Mu prokazují
lásku dodržováním přikázání.

Z těchto veršů se dozvídáme, že budeme-li dodržovat přikázání, Nebeský Otec
a Ježíš Kristus budou s námi.

Přečtěte si Nauku a smlouvy 130:3 a zjistěte, co znamenají slova, že Nebeský Otec
a Ježíš Kristus jsou s námi.

Přečtěte si Jana 14:27 a vyhledejte Spasitelova slova povzbuzení určená Jeho
apoštolům.

Zamyslete se nad tím, jaký je rozdíl mezi pokojem, který nabízí Spasitel, a pokojem,
který nabízí svět.
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Starší McConkie popsal pokoj, který nabízí Spasitel: „[Je to] vnitřní pokoj
pramenící z pevného přesvědčení o božskosti Pánova pozemského království;
pokoj, který v sobě nese ujištění o tom, že přijde lepší svět; pokoj, který dlí v duši
lidí, i když se možná ocitají uprostřed války a nepokojů.“ (Doctrinal New
Testament Commentary, 3 vols. [1965–1973], 1:742.)

V Janovi 14:28–30 se dozvídáme, že Ježíš řekl svým apoštolům, že by se měli
radovat, protože je brzy opustí, aby se vrátil k Nebeskému Otci. Jak objasňuje
Překlad Josepha Smitha, Ježíš jim také řekl, že Satan nad Ním nemá žádnou moc,
protože překonal svět, ale že na ně Satan může mít dál vliv, protože ještě
nedokončili své působení na zemi. (Viz Překlad Josepha Smitha, Jan 14:30
[v Průvodci k písmům].)

Přečtěte si Jana 14:31 a zaměřte se na to, jak Spasitel projevil lásku ke svému Otci.
To, co najdete, byste si mohli označit.

Mistrovství v písmu – Jan 14:15
4. Zjistěte, jak dlouho vám potrvá naučit se nazpaměť Jana 14:15.

Přečtěte si tento verš nahlas. Poté ho zpaměti napište do
studijního deníku.

Přečtěte si znovu Jana 14:31 a vyhledejte příklad, který nám Ježíš Kristus dal
ohledně zásady, jíž učil v Janovi 14:15. Povšimněte si slov „vstaňte, poďme odtud“.
(Jan 14:31.) Spasitel pravděpodobně hovořil o hořejší místnosti, kde se konala
Poslední večeře, a následném splnění svých povinností vůči Bohu v Getsemanech
a na Golgotě. Tím nejobtížnějším přikázáním, které Otec dal svému Synu, bylo to,
aby za nás Ježíš trpěl a zemřel. (Viz 3. Nefi 27:13–14.) Zamyslete se nad tím, která
Pánova přikázání a měřítka jsou pro vás obtížná. Přemítejte o tom, jak byste
dodržováním těchto přikázání mohli projevit lásku ke Spasiteli. Ve studijním deníku
si stanovte cíl, že budete poslušni těchto přikázání tak, jak jste o tom právě
přemítali.

Jan 15:1–11
Ježíš vysvětluje, že je pravým vinným kmenem
Představte si, že se ode dneška za 60 let budete ohlížet za svým životem.
Z následujících slov zakroužkujte ta, kterými byste nakonec rádi popsali svůj život:
úspěšný, nešťastný, radostný, mrtvý, hodnotný, neproduktivní, plodný, produktivní,
hojný, neúspěšný.

Ježíš použil přirovnání k vinné révě, aby pomohl svým učedníkům porozumět
tomu, jak mohou mít plodný, produktivní a hojný život.
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Přečtěte si Jana 15:1–5 a zjistěte, co
představují jednotlivé prvky tohoto
přirovnání.

Z těchto veršů se učíme tomu, že vinný
kmen představuje Ježíše Krista
a ratolesti představují Jeho učedníky.
Ovoce může představovat spravedlivé
skutky a činy, které by učedníci Ježíše
Krista měli konat. Napište si tato
vysvětlení vedle nadpisů na obrázku.
Jak Spasitel řekl v Janovi 15:1, vinař představuje Nebeského Otce. Vinař je ten, kdo
se stará o vinici.

Zvažte možnost označit si všechny tvary slova zůstat v Janovi 15:4–5. Slovo zůstat
v těchto verších znamená zůstat pevně a trvale oddáni Ježíši Kristu a Jeho Církvi.

V Janovi 15:5 se dozvídáme, že zůstaneme-li ve Spasiteli, budeme konat
spravedlivé skutky.

V Janovi 15:6–8 se dozvídáme, že
Spasitel učil, že ti, kteří v Něm
nezůstávají, jsou jako ratolest, která byla
odříznuta – usychá a umírá. 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?

Přečtěte si Jana 15:9–11 a zaměřte se na to, čemu Ježíš učil své apoštoly ohledně
toho, co mají dělat a jaká požehnání obdrží. Zvažte možnost označit si to, co
jste našli.

Otec a Syn nás milují dokonalou a věčnou láskou a dodržování Jejich přikázání
nám umožňuje obdržet plnost požehnání, která si nám přejí láskyplně dát. (Viz
1. Nefi 17:35; NaS 95:12; 130:20–21.)

Z Jana 15:10–11 se dozvídáme, že budeme-li dodržovat přikázání, zůstaneme ve
Spasitelově lásce a obdržíme plnost radosti.

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

a. Proč nám podle vás to, že zůstáváme ve Spasiteli, umožňuje obdržet plnost
radosti?

b. Proč podle vás ti, kteří zůstávají ve Spasiteli, budou konat
spravedlivé skutky?

Zamyslete se nad tím, jak můžete zůstat pevně spojeni s Ježíšem Kristem a obdržet
tak více radosti.
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Jan 15:12–17
Ježíš přikazuje svým učedníkům, aby se měli navzájem rádi

President Russell M. Nelson z Kvora Dvanácti apoštolů řekl: „Nejlepší důkaz
našeho uctívání Ježíše spočívá nepochybně v tom, že Ho napodobujeme.“
(„Poslání a služba Ježíše Krista“, Liahona, duben 2013, 38.)

Přečtěte si Jana 15:12 a zaměřte se na to, v čem nás Spasitel žádá, bychom Ho
napodobovali. To, co najdete, byste si mohli označit.

Přečtěte si Jana 15:13–17 a zjistěte, jak nás má Spasitel rád. Zvažte možnost si ve
verši 13 označit, co je podle Spasitelových slov největším projevem lásky.

Podtrhněte si, co máme podle doporučení staršího Claudia R. M. Costy
z Předsednictva Sedmdesáti dělat, abychom položili svůj život za ty, které máme
rádi: „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.)

Přemýšlejte o někom, kdo za vás v tomto smyslu položil nebo pokládá svůj život.

Jan 15:18–27
Ježíš varuje své učedníky před pronásledováním, které budou zakoušet kvůli tomu,
že o Něm vydávají svědectví
Spasitel poté, co učil své učedníky, aby v Něm zůstávali a projevovali si vzájemnou
lásku, je také učil, co se jim stane kvůli tomu, že s Ním mají blízký vztah. V Janovi
15:18–25 se dozvídáme, že svět, neboli hříšní lidé, budou apoštoly nenávidět. Ježíš
Kristus řekl, že ti, kteří Ho nenávidí, nenávidí i Otce, a že se za svá rozhodnutí
budou zodpovídat.

Ježíš Kristus světu poskytl možnost, jak ohledně Něho může přijmout svědectví –
bez ohledu na to, že lidé Jeho následovníky nenávidí a pronásledují. Přečtěte si Jana
15:26–27 a zjistěte, jací svědkové budou světu vydávat svědectví o Ježíši Kristu.

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

Prostudoval(a) jsem si Jana 14–15 a dokončil(a) jsem tuto lekci (datum).

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

15. BLOK,  4 . DEN
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16. BLOK: 1. DEN

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.

Jan 16:1–15
Ježíš vysvětluje úlohu Ducha Svatého
Představte si, že poprvé procházíte krásnou, ale zrádnou krajinou. Průvodce vám
dělá jeden blízký zkušený přítel. Když na cestě dojdete na jedno obzvláště obtížné
místo, chcete se na přítele obrátit, ale zjistíte, že je pryč a vy jste sami a ztraceni. Co
by vám v takové situaci asi dělalo starost a jak byste se nejspíš cítili?
____________________

Měli jste podobné obavy a pocity během nějakého náročného nebo osamělého
období svého života? Při studiu Jana 16 se zaměřte na zásady, které vám mohou
pomoci poznat, jak můžete najít vedení a klid, když to potřebujete.

Poté, co Ježíš Kristus strávil se svými učedníky téměř tři roky, jim řekl, že musí
odejít. (Viz Jan 14:28.) V Janovi 16:1–4 se dozvídáme, 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.

Přečtěte si Jana 16:5–6 a zjistěte, co Ježíš řekl svým učedníkům a jak na to
zareagovali.

Přečtěte si Jana 16:7 a zjistěte, koho Ježíš slíbil, že po svém odchodu pošle.

Starší Bruce R. McConkie z Kvora Dvanácti apoštolů učil: „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], 1:753.)

V Janovi 16:8–12 Ježíš vysvětlil, že jednou z úloh Ducha Svatého je „obviňovati …
svět z hříchu“. (Jan 16:8.) Přečtěte si Jana 16:13 a zjistěte, jaké další úlohy měl
Utěšitel plnit v životě učedníků po Ježíšově odchodu.

Když starší McConkie hovořil o Janovi 16:9–11, vysvětlil: „Toto jsou náročné verše, které se
k nám dostaly ve velmi zhuštěné a zkrácené podobě, což jejich výklad ještě ztěžuje. Zdánlivý
význam je tento: ‚Když obdržíte společenství Ducha, takže mluvíte to, co vám zjevuje, pak vaše
učení usvědčí svět z hříchu a ze spravedlivosti a ze soudu. Svět bude usvědčen z hříchu proto, že
mě odmítli, proto, že nevěřili vašemu svědectví vnuknutému Duchem, že jsem Syn Boží, skrze
něhož přichází spasení. Budou uznáni vinnými za to, že odmítli vaše svědectví o mé spravedlivosti
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– za to, že mě pokládali za rouhače, podvodníka a lháře – když jsem ve skutečnosti odešel ke
svému Otci, což bych nedokázal, kdyby mé činy nebyly naprosto pravdivé a spravedlivé. Budou
usvědčeni z nepravdivého soudu kvůli tomu, že odmítli vaše svědectví proti současným
náboženstvím a že se místo toho rozhodli následovat Satana, knížete toho světa, který sám, se
všemi svými náboženskými filosofiemi, bude souzen a bude shledán nevyhovujícím.‘“ (Doctrinal
New Testament Commentary, 1:754.)

Jak učedníkům mohly prospět vedení a postřehy, které jim Duch Svatý poskytoval?

Jaké pravdě se můžeme naučit z Jana 16:13? ____________________

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

a. Jak nás Duch Svatý může vést k pravdě?

b. Jak nám Duch Svatý může ukázat, co přijde v budoucnu?

Důvěřujte své schopnosti učit se evangeliu a žít podle něj
Mějte víru ve své schopnosti porozumět písmům, rozpoznávat nauky a zásady, vysvětlovat
evangelium druhým a uplatňovat učení evangelia ve svém životě. Díky pomoci Ducha Svatého
můžete být posíleni ve svých schopnostech učit se evangeliu a žít podle něj.

Prostřednictvím Ducha Svatého nám Bůh může poskytnout ujištění, naději, vidění,
varování a vedení pro naši budoucnost.

Přečtěte si následující slova staršího Dallina H. Oakse z Kvora Dvanácti apoštolů
a zjistěte, jak můžete zvát Ducha Svatého, aby vás v životě vedl: „Jak si vezmeme
Ducha Svatého za svého průvodce? Musíme se každý týden kát ze svých hříchů
a obnovovat své smlouvy přijímáním svátosti s čistýma rukama a čistým srdcem
tak, jak je nám to přikázáno (viz NaS 59:8–9, 12). Jen tak můžeme obdržet onen
božský slib, že budeme ‚míti stále Ducha Jeho‘ (NaS 20:77). Onen Duch je Duch

Svatý, jehož posláním je, aby nás učil, vedl k pravdě a svědčil nám o Otci a Synu (viz Jan 14:26;
Jan 15:26; Jan 16:13; 3. Nefi 11:32, 36).“ („Nedejte se podvést“, Liahona, listopad
2004, 45–46.)

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

a. Kdy jste v životě pociťovali, že vás Duch Svatý vede k pravdě nebo že vám
ukazuje to, co přijde v budoucnu?

b. Jak jste poznali, že vás vede Duch Svatý?

Zamyslete se nad tím, která rozhodnutí byste mohli učinit, abyste zvali Ducha
Svatého k tomu, aby byl vaším průvodcem. Snažte se žít tak, abyste do svého života
zvali Jeho vliv, jenž vás poté povede.

16. BLOK,  1 . DEN
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V Janovi 16:13 Ježíš učil, že Duch Svatý „nebude mluviti sám od sebe, ale cožkoli
uslyší, toť mluviti bude“. Přečtěte si Jana 16:14–15 a zjistěte, čí poselství nám bude
Duch Svatý předávat.

Na základě toho, co jste se v těchto verších dozvěděli, doplňte formulaci této
nauky: Duch Svatý zjevuje pravdy a pokyny, které přicházejí od
____________________.

Proč je užitečné vědět, že když k nám hovoří Duch Svatý, mluví za Nebeského Otce
a Ježíše Krista? ____________________

„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 vaším nejcennějším průvodcem při poznávání pravdy.
Jeho vliv je hodnotnější než hmotné důkazy, názory druhých nebo světské
argumenty. Spasitelovi učedníci se potřebovali naučit spoléhat se na Ducha Svatého
jako na svého průvodce, až s nimi Pán fyzicky nebude, tak jako se my potřebujeme
spoléhat na Ducha Svatého v dnešní době.

Jan 16:16–33
Spasitel hovoří o své smrti a Vzkříšení a říká, že přemohl svět
Vzpomeňte si na nějakou situaci, kdy jste se museli na delší nebo neurčitě dlouhou
dobu rozloučit s někým z rodiny či přátel. Co jste si při loučení navzájem řekli,
abyste se utěšili?

Přečtěte si Jana 16:16 a zjistěte, co z Ježíšových slov mohlo učedníky utěšit, zatímco
uvažovali o tom, že od nich odejde.

V Janovi 16:17–19 čteme, že učedníci nerozuměli, co Ježíš myslel tím, když řekl, že
odejde, ale že Ho zase uvidí.

Přečtěte si Jana 16:20–22 a zjistěte, co Pán řekl, že Jeho učedníci budou pociťovat,
až odejde, a co budou pociťovat, až Ho znovu uvidí. Může být užitečné vědět, že
slovy „žena, když rodí“ ve verši 21 je míněna žena, která prochází porodními
bolestmi, než se jí narodí děťátko.

Co podle tohoto verše budou učedníci pociťovat, až Ježíš odejde? Co budou podle
Jeho slibu pociťovat, až Ho znovu uvidí?

Ježíš věděl, že Jeho učedníci Ho znovu uvidí, až bude vzkříšen. I když je Jeho smrt
velmi zarmoutila, radost, kterou pociťovali po Jeho Vzkříšení, byla trvalá.

V Janovi 16:23–32 čteme, že Ježíš učil své učedníky modlit se ve svém (Kristově)
jménu přímo k Nebeskému Otci (viz Jan 16:23) a ujistil je o tom, že Otec je i Jeho
miluje. Znovu je ujistil, že jejich modlitby, pronesené k Nebeskému Otci, budou
zodpovězeny.

Přečtěte si Jana 16:33 a vyhledejte slova, kterými Spasitel své učedníky utěšoval. To,
co najdete, byste si mohli označit.

Proč můžeme pociťovat štěstí a pokoj i ve světě plném soužení, hříchu a smrti?
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Z Jana 16:33 se můžeme dozvědět, že díky tomu, že Ježíš Kristus přemohl svět,
můžeme být dobré mysli a pociťovat pokoj. Co podle vás znamená, že Ježíš
Kristus přemohl svět?

Ježíš Kristus jako Jednorozený Otcův vedl bezhříšný život a překonal všechna
světská pokušení. Také zakusil všechny druhy bolesti a strasti a usmířil hříchy všech
dětí Nebeského Otce. 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.

3. Do studijního deníku si napište odpověď na tuto otázku: Jak vám
vědomí toho, že Ježíš Kristus přemohl svět, pomáhá být dobré mysli

a pociťovat pokoj?

Přečtěte si následující slova presidenta Thomase S. Monsona a zjistěte, 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.)

Zamyslete se nad touto otázkou: Kdy vám vědomí toho, že Ježíš Kristus přemohl
svět, pomohlo být dobré mysli a pociťovat pokoj?

Snažte se být dobré mysli (žít radostně) a žít podle evangelia Ježíše Krista. Když to
budete dělat, budete pociťovat pokoj a naději, jež jsou dostupné díky Pánově
smírné oběti a Vzkříšení.

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

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

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

16. BLOK,  1 . DEN
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16. BLOK: 2. DEN

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.

Jan 17:1–8
Ježíš Kristus v modlitbě promlouvá k Nebeskému Otci
Vzpomeňte si na nějaké slavné lidi, o nichž něco víte.

Nyní si vzpomeňte na lidi ve svém životě, které znáte nejlépe.

Jaký je rozdíl mezi tím, když o někom víme a když daného člověka opravdu známe?
Na prázdný řádek napište, co byste mohli dělat pro to, abyste někoho opravdu
poznali: ____________________

Spasitel učil o tom, jak je důležité znát Nebeského Otce a Jeho. Při studiu Jana 17
vyhledejte pravdy, které vám pomohou jít po cestě, jež vás časem dovede k tomu,
že se o Nebeském Otci a Ježíši Kristu nejen více dozvíte, ale také Je lépe poznáte.

Po Poslední večeři odešel Spasitel se
svými učedníky do zahrady
getsemanské. Než do zahrady došli,
Ježíš se zastavil, aby se pomodlil. Tato
modlitba 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.

Přečtěte si Jana 17:1–3 a zjistěte, jak
Spasitel popsal věčný život. (Jan 17:3 je
verš z mistrovství v písmu. Mohli byste
si ho nějakým jednoznačným
způsobem označit, abyste ho
v budoucnu snadno našli.)

Z Jana 17:3 se dozvídáme tuto pravdu:
Abychom mohli obdržet věčný život,
musíme poznat Nebeského Otce
a Jeho Syna Ježíše Krista.

1. Do studijního deníku si napište odpověď na tuto otázku: Jak se
poznání Otce a Syna liší od toho, když o Nich jen víme?
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Přečtěte si následující slova staršího Bruce R. McConkieho z Kvora Dvanácti
apoštolů a označte si, co podle jeho slov znamená znát Otce a Syna: „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.)

Poznat Boha a stát se takovými, jako je On, je možné tehdy, když obdržíme Ducha
Svatého a přijmeme všechna požehnání Spasitelova Usmíření. Je to však proces,
který bude pokračovat po celý tento život i po něm. (Viz Moroni 7:48; 10:32–33.)

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

a. Proč není možné obdržet věčný život, aniž bychom znali Boha Otce
a Ježíše Krista?

b. Jak můžete Otce a Syna lépe poznat?

V Janovi 17:4–5 se dozvídáme, 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.

Přečtěte si Jana 17:6–8 a zjistěte, co učedníci udělali, aby Spasitele poznali. To, co
najdete, byste si mohli označit.

Mistrovství v písmu – Jan 17:3
3. Přečtěte si nahlas Jana 17:3, což je verš z mistrovství v písmu:

„Totoť jest pak věčný život, aby poznali tebe samého pravého Boha, a kteréhož
jsi poslal, Ježíše Krista.“

Poté přeškrtněte libovolná tři slova tak, aby se nedala přečíst, a znovu si verš
nahlas přečtěte, včetně slov, která jste přeškrtli. Pokračujte v přeškrtávání
a v hlasitém čtení verše, dokud nepřeškrtáte všechna slova. Pak se snažte tento
verš co nejpřesněji napsat zpaměti do studijního deníku.

Jan 17:9–19
Spasitel se modlí za své učedníky
Přečtěte si Jana 17:9, 11–18 a zjistěte, za co se Ježíš modlil ohledně svých učedníků.

Všimněte si, že Spasitel se zmínil o tom, že Jeho učedníci budou dál žít ve světě,
který je zlý a který je nenávidí. Z Jana 17:14–16 se dozvídáme, že jako učedníci
Ježíše Krista máme být ve světě, ale ne ze světa. Tuto zásadu byste si mohli
napsat na okraj stránky v písmech.

Co podle vás znamená být ve světě, ale ne ze světa? ____________________
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Následující slova staršího M. Russella Ballarda z Kvora Dvanácti apoštolů vám
mohou pomoci porozumět tomu, jak žít ve světě, a nebýt ze světa:

„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. …

Členové Církve musejí spíše ovlivňovat než být 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.)

Zamyslete se nad tím, proč si Pán přeje, abychom zůstali ve světě, ale zároveň
nebyli ze světa.

4. Ve studijním deníku vysvětlete, jak by někdo mohl být ve světě, ale
ne ze světa v každé z těchto situací: ve škole, s přáteli a na

internetu. Pak si zapište jeden konkrétní způsob, jak se budete snažit lépe
následovat Spasitele tím, že budete ve světě, ale ne ze světa.

Jan 17:20–26
Spasitel se modlí za všechny, kteří přijímají Jeho evangelium
I přes sebevětší snahu nezůstaneme naprosto neposkvrněnými hříchy a zlem, jež ve
světě existují. Kdybychom nemohli být očištěni od svých hříchů, byli bychom
navždy odděleni od přítomnosti Boží, protože v Boží přítomnosti nemůže přebývat
nic nečistého. (Viz 1. Nefi 15:33–34.)

Přečtěte si Jana 17:20–23 a zjistěte, o co se Ježíš Kristus modlil. V těchto verších
byste si mohli označit všechny výskyty slova jedno.

Všimněte si, že Spasitel se modlil nejen za své apoštoly, ale i za ty, kteří uvěří
v jejich slova, aby všichni mohli být zajedno, tak jako jsou zajedno Ježíš a Otec.
Z těchto veršů jasně vyplývá, že Otec a Syn jsou dvě odlišné bytosti. Ježíš se modlil
o duchovní jednotu, ne o fyzickou jednotu.

Díky čemu můžeme být zajedno s Otcem a Synem?

Starší Jeffrey R. Holland z Kvora Dvanácti apoštolů vysvětlil, jak můžeme být
zajedno s Otcem a Synem: „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.)

16. BLOK,  2 . DEN

313



Jednou z důležitých pravd, které se dozvídáme z Jana 17:20–23, je to, že když
přicházíme ke Kristu a přijímáme požehnání Jeho Usmíření, můžeme být
zajedno s Otcem a Synem.

Na základě toho, co víte o Nebeském Otci a Ježíši Kristu, proč s Nimi chcete být
zajedno? ____________________

Přečtěte si následující slova presidenta Jamese E. Fausta z Prvního předsednictva
a vyhledejte v nich požehnání, jež přijde 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), abychom byli s mocí
posilněni ‚skrze Ducha [jeho] na vnitřním člověku‘ (Efez. 3:16). …

Svědčím o tom, že čelíme obtížné době. Musíme být odvážně poslušní. Svědčím
o tom, že budeme povoláni k tomu, abychom prokázali svou duchovní výdrž,
neboť 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.)

5. Do studijního deníku si napište odpověď na tuto otázku: Co budete
dělat pro to, abyste lépe poznali Nebeského Otce a Ježíše Krista

a abyste posílili svůj vztah s Nimi?

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

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

Další otázky, úvahy a postřehy, o které bych se rád(a) podělil(a) se svým učitelem:
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16. BLOK: 3. DEN

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 Ježíš na kříži, nařídil apoštolu Janovi, aby se postaral o Jeho
matku Marii. Poté, co Ježíš zemřel, bylo Jeho tělo uloženo do hrobu.

Jan 18:1–32
Ježíš je zatčen a vyslýchán židovskými vůdci, kteří Ho pak předvádějí před Piláta
Kdy je pro vás nejtěžší zajímat se o blaho druhých? ____________________

1. Do studijního deníku si doprostřed stránky nakreslete svislou čáru
tak, aby vytvořila dva sloupce. Jeden sloupec nadepište slovy O co si

dělal starosti Ježíš Kristus a druhý slovy O co si dělal starosti Pilát. Během
Spasitelova zatčení, soudu a Ukřižování se Ježíš a římský místodržitel Pilát
rozhodli zastávat rozdílné hodnoty neboli priority. Při studiu Jana 18–19
vyhledávejte pravdy, kterým se můžete naučit z příkladu Ježíše a Piláta a jež
vám mohou pomoci poznat, které starosti by měly být ve vašem životě na
prvním místě. Tyto pravdy, které v průběhu této lekce objevíte, si pak zapište do
příslušného sloupce ve studijním deníku.

V Janovi 18:1–3 čteme, že poté, co Ježíš trpěl v zahradě getsemanské, přišel Jidáš
Iškariotský se zástupem služebníků, aby Ho zatkli. Jak byste nejspíš zareagovali,
kdybyste věděli, že se blíží zástup ozbrojených mužů, aby vás zatkli a nakonec
i zabili?

Přečtěte si Jana 18:4–11 a Lukáše 22:50–51 a zjistěte, jak Ježíš zareagoval, když
tento zástup dorazil.

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?

Po přečtení Jana 18:4–11 a Lukáše 22:50–51 si do studijního deníku do sloupce
nadepsaného slovy „O co si dělal starosti Ježíš Kristus“ napište, o koho si Spasitel
dělal starosti.

V Janovi 18:12–32 čteme, že Ježíš
dovolil služebníkům, aby Ho zatkli.
Předvedli Ho k Annášovi, bývalému
nejvyššímu knězi, který Ježíše poslal na
výslech ke svému zeti Kaifášovi. (Viz
Jan 18:13.) Kaifáš byl v té době
nejvyšším knězem a snažil se Ježíše
usmrtit. (Viz Jan 18:14.) Petr a ještě
jeden učedník Ježíše následovali
a sledovali, jak Ho Kaifáš vyslýchá. (Viz
Jan 18:15–16.) Když se tři různí lidé vyptávali Petra, zda je jedním z Ježíšových
učedníků, pokaždé zapřel, že Ho zná. (Viz Jan 18:17, 25, 26–27.) Poté, co Kaifáš
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Ježíše vyslechl, předvedli časně zrána židovští vůdci Ježíše před Piláta, římského
místodržitele v Judeji, aby byl souzen a odsouzen. (Viz Jan 18:28–30.) Pouze
Římané měli v Jeruzalémě pravomoc vykonat trest smrti. (Viz Jan 18:31.)

Jan 18:33–19:16
Ježíš je souzen před Pilátem
Přečtěte si Jana 18:33–35 a zaměřte se na to, co chtěl Pilát o Ježíšovi vědět.

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), a tím odsouzen k smrti.

Přečtěte si Jana 18:36–37 a zjistěte, co Ježíš Pilátovi vysvětlil.

Přečtěte si Jana 18:38 a zjistěte, co Pilát o Ježíšovi usoudil.

V Janovi 18:39–19:5 se dozvídáme, že Pilát, podle židovské tradice, kdy byl o svátku
přesnic propuštěn vždy jeden vězeň, nabídl, že propustí Ježíše. (Viz Jan 18:39.)
Přední kněží a služebníci se místo Ježíše rozhodli propustit zloděje Barabáše (viz
Jan 18:40) a požadovali, aby byl Ježíš ukřižován (viz Jan 19:6). Pilát Ježíše zbičoval
a římští vojáci Mu na hlavu dali trnovou korunu a posmívali se Mu (viz Jan 19:1–2).
Pak Pilát předvedl Ježíše před lid.

Přečtěte si Jana 19:4, 6 a zjistěte, co Pilát opakovaně řekl Židům.

Co se Pilát pravděpodobně domníval, že bylo správné udělat?

Židovští vůdci podle Jana 19:7 Pilátovi řekli, že se Ježíš prohlašoval za Syna Božího.
Přečtěte si Jana 19:8–11 a zjistěte, jak Pilát zareagoval, když slyšel, že se Ježíš
prohlašoval za Syna Božího. Také zjistěte, co Ježíš Pilátovi řekl o jeho moci
místodržitele.

Kdybyste byli na Pilátově místě, jak byste se asi cítili poté, co by vám Ježíš řekl, že
byste nad Ním neměli žádné moci, kdyby vám nebyla dána shůry (viz Jan 19:11)?

Ježíšovo prohlášení v Janovi 19:11 o tom, že židovští vedoucí mají „většíť hřích“,
naznačovalo, že pokud by Pilát svolil k přání zástupu a nařídil by Ježíšovo
ukřižování, pak by se provinil hříchem – i když ne do stejné míry jako ti, kteří
aktivně usilovali o Ježíšovu smrt.

Přečtěte si Matouše 27:19 a povšimněte si, co Pilátovi radila jeho manželka, aby
udělal. Pak si přečtěte Jana 19:12–15 a zjistěte, co se Pilát snažil s Ježíšem udělat
a jak na to Židé, kteří se Ho snažili zabít, zareagovali.

Povšimněte si, jak židovští vůdci v Janovi 19:12 zastrašovali Piláta, když se
dozvěděli, že chce Ježíše propustit.

Aby na něj vyvinuli nátlak, připomněli mu, že pokud by propustil Ježíše, mohlo by
na něj být pohlíženo jako na někoho, kdo není oddaný císaři. Kdyby to Židé
oznámili, císař by ho mohl zbavit jeho úřadu a moci místodržitele. V této chvíli se
Pilát musel rozhodnout mezi tím, zda bude usilovat o své vlastní zájmy, nebo zda
propustí Ježíše, o kterém věděl, že je nevinný.

Přečtěte si Jana 19:16 a zjistěte, co se Pilát rozhodl udělat.
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Čemu nás Pilátův krok učí ohledně
toho, o co si především dělal starosti?

Do studijního deníku do sloupce
nadepsaného slovy „O co si dělal
starosti Pilát“ si napište, čeho se Pilát
nejvíce obával.

Ze studia Pilátových obav v Janovi
18–19 se učíme tomu, že
upřednostňování svých vlastních zájmů před konáním toho, co je správné,
nás povede k hříchu. Napište si tuto zásadu do studijního deníku do sloupce
nadepsaného slovy „O co si dělal starosti Pilát“.

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

a. V jakých situacích můžeme být pokoušeni upřednostňovat své vlastní zájmy
před konáním toho, co je správné?

b. Co můžete dělat, abyste překonali pokušení upřednostňovat své vlastní
zájmy před konáním toho, co je správné, i když to není příjemné?

Jan 19:17–42
Ježíš je ukřižován a Jeho tělo je uloženo do hrobu
V Janovi 19:17–24 čteme, že Ježíš nesl svůj kříž a šel na Golgotu, kde byl ve třetí
hodině ukřižován. (Viz Marek 15:25; šlo o třetí hodinu po východu slunce.) Přečtěte
si Jana 19:25–27 a zjistěte, kdo stál blízko kříže, když byl Ježíš ukřižován.

O koho si Ježíš dělal starost, když visel na kříži?

Slova učedník „kteréhož [Ježíš] miloval“ (Jan 19:26) označují apoštola Jana, jenž byl
rovněž známý jako Jan Milovaný. Ježíš slovy „Aj, matka tvá“ Janovi nařídil, aby se
postaral o Marii, Jeho matku, jako by byla jeho vlastní. Do studijního deníku si do
sloupce nadepsaného slovy „O co si dělal starosti Ježíš Kristus“ napište, o koho si
Ježíš v těchto verších dělal starost.

Jak byste na základě toho, co jste rozpoznali při studiu Jana 18–19 o tom, o co se
staral Ježíš a o co Pilát, popsali charakter Ježíše Krista ve srovnání s charakterem
Piláta? ____________________

Ze studia Spasitelova charakteru v Janovi 18–19 se dozvídáme, že Spasitelův
příklad můžeme následovat tím, že se rozhodneme pomáhat druhým, i když
sami potřebujeme pomoc. Napište si tuto zásadu do studijního deníku do sloupce
nadepsaného slovy „O co si dělal starosti Ježíš Kristus“.

Starší David A. Bednar z Kvora Dvanácti apoštolů učil: „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
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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], byui.edu/devotionalsandspeeches.)

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

a. Kdy jste byli svědky toho, jak se někdo rozhodl následovat Spasitelův
příklad tím, že pomáhal druhým, i když byl sám v nouzi?

b. Jak podle vás můžeme rozvíjet tuto křesťanskou vlastnost a snažit se
pomáhat druhým, i když jsme sami v nouzi?

c. Co budete dělat pro to, abyste následovali Spasitelův příklad tím, že se
rozhodnete pomáhat druhým, i když sami budete potřebovat pomoc?

V Janovi 19:28–42 se dozvídáme, že poté, co Ježíš v devátou hodinu zemřel (viz
Marek 15:34), požádal Jozef z Arimatie Piláta o vydání Ježíšova těla. Jozef
s Nikodémem pak Spasitelovo tělo připravili a uložili ho do hrobu, který Jozef
daroval.

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

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

Další otázky, úvahy a postřehy, o které bych se rád(a) podělil(a) se svým učitelem:
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Jan 20–21
Úvod
V neděli po Ukřižování Maria Magdaléna zjistila, že hrob, do kterého bylo Ježíšovo
tělo uloženo, je prázdný a šla to povědět Petrovi a Janovi, kteří pak k němu běželi.
Vzkříšený Kristus se zjevil Marii a následně svým učedníkům. Ježíš na břehu
Galilejského moře vyzval Petra, aby Mu projevoval lásku tím, že bude pást
Jeho ovce.

Jan 20:1–10
Maria Magdaléna zjišťuje, že hrob je prázdný, a oznamuje to Petrovi a Janovi, kteří
pak k němu běží
Představte si, jak byste se asi cítili,
kdybyste byli přítomni při ukládání
Ježíšova těla do hrobu. Byl pátek a Jeho
pohřeb musel být dokončen před
začátkem židovského sabatu, který
začínal při západu slunce a pokračoval
do západu slunce v sobotu. Při čtení
těchto slov staršího Josepha
B. Wirthlina z Kvora Dvanácti apoštolů
si představte, jak se Ježíšovi
učedníci 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.

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.
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Myslím si, že ze všech dnů od počátku lidské historie byl onen pátek tím nejtemnějším.“ („Neděle
přijde“, Liahona, listopad 2006, 29–30.)

1. Představte si, že jste novinářem v době Ježíšovy smrti a Vzkříšení
a byli jste požádáni, abyste napsali sérii článků o těchto událostech.

Do studijního deníku napište novinový článek, jako kdybyste dělali rozhovor
s Ježíšovými učedníky po Jeho smrti a pohřbu. Mohli byste v něm zmínit
myšlenky a pocity, které vám řekli, že měli, když sledovali, jak byl Ježíšův hrob
uzavírán.

Navzdory tragédii Spasitelovy smrti a pohřbu starší Wirthlin řekl: „Ale zkáza onoho
dne nepřetrvala.“ („Neděle přijde“, 30.)

Při studiu Jana 20 zjistěte, proč „zkáza onoho dne nepřetrvala“.

Přečtěte si Jana 20:1–2 a zaměřte se na to, co zjistila Maria Magdaléna, když brzy
v neděli ráno přišla k Ježíšovu hrobu.

Co Maria udělala, když zjistila, že je kámen od vchodu do hrobu odvalený? Co si
myslela, že se stalo?

Přečtěte si Jana 20:3–10 a zjistěte, co Petr a Jan, který je zde nazýván jako jiný
učedník (viz verš 2), a onen druhý učedník (viz verš 3) udělali poté, co uslyšeli
Mariinu zprávu.

Jaká byla Janova reakce, když spatřil prázdný hrob? V co uvěřil?

Jan plně neporozuměl Spasitelovu prohlášení, že třetího dne vstane z mrtvých,
dokud nenahlédl do prázdného hrobu. Poté, co uviděl, že je hrob prázdný,
vzpomněl si a uvěřil. (Viz Jan 20:8–9.)

Jan 20:11–31
Vzkříšený Spasitel se zjevuje Marii Magdaléně a následně svým učedníkům
Přečtěte si Jana 20:11–15 a zjistěte, kdo hovořil s Marií poté, co Petr a Jan odešli
od hrobu.

Představujte si události z písem
Studium písem se pro vás může stát smysluplnějším, pokud si budete představovat události, které
jsou v nich zaznamenány. Například si představte, jak byste se asi cítili a jednali, kdybyste byli
přítomni u událostí, které jsou popsány v Janovi 20. Představování vám také může pomoci
uvědomit si podobnosti mezi událostmi v písmech a situacemi ve vašem životě, a může vám
pomoci uplatňovat pravdy, kterým písma učí.

Přečtěte si Jana 20:16–18 a zjistěte, co Ježíš řekl Marii, aby udělala.
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Marii Magdaléně se zjevil vzkříšený Ježíš.

Starší Bruce R. McConkie z Kvora Dvanácti apoštolů vysvětlil význam slov
„nedotýkejž se mne“ v Janovi 20:17: „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:
From Bethlehem to Calvary, 4 vols. [1979–1981], 4:264.)

Co Ježíš podle Jana 20:17 řekl Marii, aby
udělala?

2. Pokračujte v představě,
že jste novinářem

během těchto událostí. Do
studijního deníku napište novinový
článek, jako kdybyste dělali
rozhovor s Marií Magdalénou.
Mohli byste v něm uvést její
svědectví o vzkříšeném Pánovi a její
odpovědi na tyto otázky: Co jste si
pomyslela, když jste zjistila, že je
hrob prázdný? Co jste potom
udělala? Kdy jste si uvědomila, že
Ježíš Kristus stále žije? K článku
připište, zda byste její zprávě
uvěřili a proč.

Vzpomeňte si, že pro některé učedníky
bylo těžké uvěřit tomu, čeho byla Maria svědkem. (Viz Marek 16:11.) Přečtěte si
Jana 20:19–20 a zjistěte, co se stalo téhož večera.

Z tohoto záznamu se dozvídáme, že Ježíš Kristus svým Vzkříšením
překonal smrt.

Jak se podle Jana 20:20 učedníci cítili, když spatřili vzkříšeného Pána?

Starší Joseph B. Wirthlin vysvětlil, proč „zkáza onoho [temného pátku]
nepřetrvala“:

„Zoufalství nebylo bez konce, protože v neděli vzkříšený Pán zlomil pouta smrti.
Vystoupil z hrobu a ukázal se vítězoslavně jako Spasitel veškerého lidstva. …

Každý z nás bude mít své vlastní pátky – dny, kdy se zdá, že samotný vesmír se
tříští a trosky našeho světa leží doslova kolem nás. Všichni zažijeme tyto těžké
časy, kdy se nám zdá, že se již nikdy nedáme dohromady. Všichni budeme mít
své pátky.

Ale svědčím vám ve jménu toho, který zvítězil nad smrtí – neděle přijde. V temnotě naší bolesti
neděle přijde.
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Bez ohledu na naše zoufalství, bez ohledu na náš zármutek, neděle přijde. V tomto životě nebo
v příštím, neděle přijde.“ („Neděle přijde“, 30.)

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

a. Jak nám poznání toho, že Ježíš Kristus byl vzkříšen, může pomoci ve
chvílích, kdy truchlíme nad smrtí někoho blízkého?

b. Jak nám příslib vzkříšení může pomoci během jiných obtížných životních
zkušeností?

V Janovi 20:21–23 se píše, že poté, co Ježíš ukázal svým učedníkům rány ve svých
rukou a boku, je pověřil, aby konali Jeho dílo. Řekl jim: „Přijměte Ducha svatého“
(Jan 20:22), což může znamenat, že jim požehnal přijetím daru Ducha Svatého,
avšak požehnáním tohoto daru se v plné míře těšili až později. Učil je také o jejich
zodpovědnosti pomáhat druhým obdržet odpuštění hříchů.

Přečtěte si Jana 20:24–25 a zjistěte, který apoštol při této posvátné události nebyl
přítomen.

Ve verši 25 si povšimněte, co řekl Tomáš, že potřebuje k tomu, aby uvěřil. Proč
podle vás pro něj bylo obtížné uvěřit, že byl Ježíš vzkříšen?

Pro některé, ne-li všechny učedníky, bylo obtížné porozumět konceptu vzkříšení
během Ježíšova smrtelného života. Tomáš, tak jako ostatní učedníci, ještě
nerozuměl tomu, co vzkříšení je, a požadoval fyzický důkaz.

Přečtěte si Jana 20:26–29 a zjistěte, co Tomáš zažil o osm dní později.

Povšimněte si, že Ježíš Tomáše vyzval, aby „ne[byl] nevěřící, ale věrný“. (Jan 20:27.)
Z Tomášovy zkušenosti se dozvídáme, že pokud se rozhodneme věřit v Ježíše
Krista, i když Ho nevidíme, budeme požehnáni.

Starší Gerrit W. Gong ze Sedmdesáti učil:

„Víra je rozhodnutí. …

Když se rozhodneme věřit, chápeme a vidíme věci jinak. Když vidíme a žijeme
tímto způsobem, jsme šťastní a radujeme se způsobem, který nám může
poskytnout jedině evangelium.“ („Choose Goodness and Joy“, New Era,
Aug. 2011, 44.)

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

a. Proč se rozhodujete věřit v Ježíše Krista, i když jste Ho smrtelnýma očima
neviděli?

b. Co můžeme dělat pro to, abychom ukázali, že jsme se rozhodli věřit
v Ježíše Krista?

c. Jaká požehnání získáváte díky tomu, že jste se rozhodli věřit v Ježíše Krista?

16. BLOK,  4 . DEN

322



Přečtěte si Jana 20:30–31 a zjistěte, proč Jan tyto události zapsal.

Z těchto veršů se můžeme naučit těmto pravdám: 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 a pak budeme tomuto
svědectví věrni, budeme moci obdržet věčný život.

5. Do studijního deníku si napište odpověď na tuto otázku v délce
alespoň dvou odstavců: Ze všeho, co bylo napsáno v evangeliích

podle Matouše, Marka, Lukáše a Jana, který příběh, událost či nauka ze
Spasitelovy služby ve smrtelnosti vám pomohly uvěřit, že Ježíš Kristus je Syn
Boží? Proč? Připravte se podělit se o to, co jste si napsali, se členy třídy.

Jan 21:1–17
Vzkříšený Pán se ukazuje několika učedníkům u Tiberiadského moře
V Janovi 21:1–17 se píše, že vzkříšený Pán se znovu ukázal několika učedníkům,
zatímco rybařili. Když Ježíše uviděli, rychle se vrátili na břeh a poobědvali s Ním
rybu a chleba. Zatímco jedli, Ježíš vyzval Petra, aby Mu projevil lásku tím, že
zanechá života rybáře a bude sloužit Pánovu lidu.

Jan 21:18–25
Ježíš předpovídá Petrovu mučednickou smrt a Janovo přenesení
V Janovi 21:18–19 čteme, že Ježíš prorokoval, že až Petr zestárne, tak „[ztáhne] ruce
své“ (Jan 21:18) 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 pokorně 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 neboli
Janovi Milovanému. (Viz Jan 21:20–21.) Přečtěte si Jana 21:22–23 a zjistěte, jak
Spasitel Petrovi odpověděl.

Slovo nechati ve verši 22 znamená zůstat naživu na zemi. To znamená, že by Jan
zůstal 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.)

Na co podle Jana 21:22 Ježíš chtěl, aby se Petr soustředil, spíš než aby si dělal
starosti o to, co se přihodí Janovi?

Přečtěte si Jana 21:24–25 a zaměřte se na to, co chtěl Jan, aby každý na konci jeho
záznamu věděl.

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

Prostudoval(a) jsem si Jana 20–21 a dokončil(a) jsem tuto lekci (datum).

Další otázky, úvahy a postřehy, o které bych se rád(a) podělil(a) se svým učitelem:
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Úvod ke Skutkům
Proč studovat tuto knihu?
Skutkové apoštolů tvoří přemostění mezi záznamem o životě a učení Ježíše Krista
ve čtyřech evangeliích a spisy a záznamy o práci Jeho apoštolů. Kniha Skutků
názorně ukazuje, jak Spasitel dál vedl svou Církev skrze inspiraci Ducha Svatého
danou těm, kteří drželi klíče kněžství. Duch Svatý zjevoval pravdu apoštolům, kteří
následně vedli a učili Církev. Apoštolové také konali zázraky ve jménu Ježíše Krista.
Díky studiu této knihy se dozvíte, jak se Církev Ježíše Krista začala šířit
z Jeruzaléma „až do posledních končin země“ (Skutkové 1:8). Také vám to pomůže
pochopit, jak moudré je následovat novodobé proroky a apoštoly, a může vás to
inspirovat k tomu, abyste byli odvážnými svědky Ježíše Krista.

Kdo napsal tuto knihu?
Lukáš napsal Skutky apoštolů jako „druhou [knihu] ve dvoudílném spisu. … První
část je známa jako Evangelium podle Lukáše.“ (Průvodce k písmům, „Skutkové
apoštolů“, scriptures.lds.org; viz také Lukáš 1:1–4; Skutkové 1:1.)

Kdy a kde byla napsána?
Kniha Skutků byla napsána po Lukášově evangeliu (viz Skutkové 1:1), které bylo
napsáno pravděpodobně v druhé polovině 1. století po Kr. Nevíme, kde byla
napsána.

Pro koho byla tato kniha napsána a proč?
Lukáš adresoval knihu Skutků muži jménem Teofil. (Viz Skutkové 1:1.)

Jaké jsou charakteristické rysy této knihy?
Kniha Skutků vypráví o vzestupu a šíření křesťanství – počínaje provinciální
židovskou metropolí Jeruzalémem a konče Římem, velikým hlavním městem celé
říše. Události popisované v této knize se odehrály v průběhu asi 30 let (asi v letech
30–62 po Kr.) a zaměřují se hlavně na působení Petra (viz Skutkové 1–12) a Pavla
(viz Skutkové 13–28). Bez knihy Skutků by naše poznatky o rané historii Církve
byly omezeny jen na několik málo informací uvedených v novozákonních
epištolách. Kromě toho tato kniha nabízí cenný historický kontext pro Pavlovy
epištoly.

Pro růst rané Církve byly zcela zásadní Pavlovo obrácení (viz Skutkové 9) a jeho
následné misie; vidění, které obdržel Petr ohledně přijetí pohanů, kteří se předtím
neobrátili k judaismu, do Církve (viz Skutkové 10:9–16, 34–35); a nauky vykládané
během jeruzalémské konference (viz Skutkové 15).

V Lukášovi 24:49 je zaznamenáno, že Spasitel dal apoštolům pokyn, aby
nezahajovali svou duchovní službu, dokud nebudou „oblečeni mocí s výsosti“.
Kniha Skutků zaznamenává obdarování touto mocí skrze Ducha Svatého
a popisuje její dramatické důsledky, počínaje obrácením tisíců lidí v den letnic. (Viz
Skutkové 2.) Lukáš v rámci této knihy kladl důraz na působení Ducha Svatého na
jednotlivce i kongregace. Slova „oblečeni mocí s výsosti“ také pravděpodobně
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znamenala, že apoštolové „obdrželi určité znalosti, moci a zvláštní požehnání, jež
se obvykle předávají pouze v chrámu Páně“. (Bruce R. McConkie, Doctrinal New
Testament Commentary, 3 vols. [1965–1973], 1:859.)

Stručný přehled
Skutkové 1–2. Ježíš Kristus slouží po svém Vzkříšení 40 dnů učedníkům a poté
vystupuje do nebe. Apoštolové na základě inspirace povolávají Matěje, aby zaujal
volné místo v Kvoru Dvanácti apoštolů. V den letnic je vylit Duch Svatý. Petr
odvážně svědčí o vzkříšeném Spasiteli a je obráceno asi 3 000 lidí.

Skutkové 3–8. Petr a Jan uzdravují muže, který byl od narození chromý. Petr a Jan
jsou zatčeni kvůli kázání a uzdravování ve jménu Ježíše Krista a jsou z vězení
vysvobozeni. Apoštolové povolávají sedm mužů, aby jim v jejich službě pomáhali;
jeden z těchto mužů – Štěpán – svědčí před židovskou radou a členové rady ho
popravují. Filip káže po celém Samaří.

Skutkové 9–12. Saul je obrácen a zahajuje svou duchovní službu. Petr se skrze
vidění dozvídá, že evangelium má být kázáno pohanům. Heródes Agrippa I.
nechává popravit apoštola Jakuba (Janova bratra) a uvězňuje Petra.

Skutkové 13–15. Saul a Barnabáš jsou povoláni jako misionáři. Zažívají
protivenství od Židů a jsou přijímáni některými pohany. Církevní vedoucí se
setkávají v Jeruzalémě a stanovují, že pohanští obrácení nemusí být při vstupu do
Církve obřezáni ani zachovávat zákon Mojžíšův. Pavel (jak se nyní Saul jmenuje) se
společně se Sílem vydává na druhou misionářskou cestu.

Skutkové 16–20. Pavel a Sílas posilují různé církve (kongregace), které byly dříve
založeny. Pavel na pahorku Areopág v Aténách káže, že jsme potomci Boha. (Viz
Skutkové 17:29.) Pavel zakončuje svou druhou misii a vydává se na třetí misii po
celé Malé Asii. Poté se rozhoduje, že se vrátí do Jeruzaléma.

Skutkové 21–28. V Jeruzalémě je Pavel zatčen a nepřestává svědčit o Ježíši Kristu.
Pán se Pavlovi znovu zjevuje. Mnozí Židé se tajně domlouvají, že Pavla zabijí.
V Cesareji Pavel svědčí před Felixem, Festem a Agrippou. Cestou do Říma loď, na
které se plaví, ztroskotá. Pavel káže evangelium v domácím vězení v Římě.

SKUTKOVÉ
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Skutkové 1:1–8
Úvod
Ježíš Kristus po svém Vzkříšení sloužil 40 dnů apoštolům. Připravoval je na to, aby
se stali Jeho svědky po celé zemi.

Skutkové 1:1–8
Ježíš slouží 40 dnů svým učedníkům
Představte si, že za vámi přijde přítel jiného vyznání, který by se rád dozvěděl více
o Církvi, a ptá se vás: „Kdo vede vaši církev?“ Jak byste odpověděli?
____________________

Při studiu Skutků 1:1–8 vyhledejte pravdy, které vám pomohou odpovědět na tuto
otázku a porozumět tomu, že apoštolové, kteří vedli dávnou Církev, byli svědky
Ježíše Krista a měli povinnost dělit se o toto svědectví s celým světem. Apoštolové,
kteří vedou Církev v naší době, mají totéž požehnání a tutéž zodpovědnost.

Nalistujte si v písmech knihu Skutků a vyhledejte celý název této knihy.

Kniha Skutkové označuje významnou změnu v Novém zákoně. Knihy Matouše,
Marka, Lukáše a Jana podávají zprávu o Spasitelově službě ve smrtelnosti
a o Usmíření. Kniha Skutků naopak vypráví o službě apoštolů po Spasitelově
nanebevstoupení.

Přečtěte si Skutky 1:1–2 a zjistěte, pro koho byla tato kniha napsána.

Autorem knihy Skutkové je Lukáš a „první … knih[a]“, zmíněná ve verši 1, je
Lukášovo evangelium, které bylo také napsáno pro neznámou osobu jménem
Teofilus. Lukáš psal se záměrem pomoci Teofilovi získat vlastní svědectví o Ježíši
Kristu. (Viz Lukáš 1:1–4.)

Přečtěte si Skutky 1:2 a zjistěte, jak Ježíš Kristus dál vedl svou Církev po svém
Vzkříšení.

Jak podle verše 2 Ježíš Kristus vede Církev od doby, kdy opustil smrtelnost?

Ve Skutcích 1:2 se dozvídáme, že Ježíš Kristus řídí svou Církev tím, že
prostřednictvím Ducha Svatého zjevuje svou vůli apoštolům.

Starší Jeffrey R. Holland z Kvora Dvanácti apoštolů učil, že Ježíš Kristus dál vedl
Církev i po svém Vzkříšení:

„Od prvního verše knihy Skutků se prohlašuje, že Církev bude i nadále vedena
božským způsobem, nikoli podle způsobu smrtelníků. … Vskutku, úplnější název
knihy Skutků by mohl znít například takto: ‚Skutky vzkříšeného Krista vykonané
prostřednictvím Svatého Ducha v životě a v duchovní službě Jeho vysvěcených
apoštolů.‘ …

Církev je řízena týmž způsobem. Místo, kde Spasitel přebývá, se změnilo, ale
řízení a vedoucí Církve jsou naprosto totožné.“ („Teaching, Preaching, Healing“, Ensign,
Jan. 2003, 37.)
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Zamyslete se nad tím, proč je důležité vědět, že Ježíš Kristus dál vede svou Církev
prostřednictvím zjevení i v dnešní době.

1. Zamyslete se nad zážitky, které posílily vaše svědectví, že Ježíš
Kristus řídí svou Církev v dnešní době prostřednictvím zjevení.

Zapište si tyto zážitky do studijního deníku. Pokud takový zážitek zatím
nemáte, požádejte některého věrného člena Církve, aby se s vámi podělil o to,
jak ví, že Pán vede Církev prostřednictvím zjevení. Do studijního deníku si
napište, co jste se z vašeho rozhovoru dozvěděli.

Ježíš strávil 40 dnů před svým nanebevstoupením tím, že apoštolům uděloval
osobní pokyny, a apoštolové začali vést Církev zde na zemi prostřednictvím Ducha
Svatého. Přečtěte si Skutky 1:3 a zjistěte, co apoštolové během oněch 40 dnů zažili
a čemu se naučili.

Slovo umučení ve verši 3 označuje Spasitelovu smírnou oběť a Jeho utrpení. (Viz
Překlad Josepha Smitha, Skutkové 1:3, v anglickém vydání Bible SPD.) Slova „jist[é]
důvod[y]“ označují nepopiratelný důkaz, který Ježíš poskytl o tom, že byl vzkříšen.

Přečtěte si Skutky 1:4–5 a zjistěte, co Ježíš apoštolům přikázal, aby udělali. To, co
najdete, byste si mohli označit.

Ježíš apoštolům přikázal, aby zůstali v Jeruzalémě, dokud nebudou pokřtěni
Duchem Svatým. Toto se týká přijetí stálého společenství Ducha Svatého, které
apoštolové nepotřebovali, jelikož s nimi byl Pán fyzicky přítomen.

Přečtěte si Skutky 1:8 a zjistěte, co bylo apoštolům řečeno, aby udělali poté, co
přijali Ducha Svatého.

Z toho, čemu Spasitel učil ve verši 8, se dozvídáme, že apoštolové jsou svědky
Ježíše Krista a svědčí o Něm po celé zemi.

President Gordon B. Hinckley učil o zodpovědnosti současných apoštolů být
svědky Ježíše Krista tomuto: „V naší době Pán povolal 15 zvláštních svědků, aby
před celým světem svědčili o Jeho božskosti. Mají jedinečné povolání – jsou
apoštoly Pána Ježíše Krista, Jím vybranými a pověřenými. Bylo jim přikázáno, aby
o Jeho živoucí skutečnosti vydávali svědectví mocí a pravomocí svatého
apoštolství, které jim bylo svěřeno.“ („Zvláštní svědkové o Kristu“, Liahona,

duben 2001, 5.)
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Přečtěte si dokument „Žijící Kristus – svědectví apoštolů“, který je uveden u této
lekce. Označte si ty části svědectví apoštolů, které pro vás mají největší význam.

Videa, v nichž každý člen Prvního předsednictva a Kvora Dvanácti apoštolů
vydává osobní svědectví o Ježíši Kristu, jsou dostupná pod názvem „Special

Witnesses of Christ“ [„Zvláštní svědkové o Kristu“] na stránkách LDS.org. Mohli
byste se na dvě nebo tři tato videa podívat.

2. Do studijního deníku si napište odpověď na tuto otázku: Jaký vliv
má svědectví novodobých apoštolů na vaše osobní svědectví

o Ježíši Kristu?
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I když Skutkové 1:8 mluví konkrétně o roli apoštolů jako zvláštních svědků
Spasitele, uvádí se zde také, co může pomoci nám osobně být svědky Ježíše Krista
po celém světě.

Na základě zaslíbení, které dal Pán apoštolům ve Skutcích 1:8, se dozvídáme, že
prostřednictvím moci Ducha Svatého se můžeme stát svědky Ježíše Krista.

Jak nám moc Ducha Svatého pomáhá stát se svědky Spasitele?

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

a. Kdy jste pocítili Ducha Svatého, když se druzí dělili o svědectví
o Ježíši Kristu?

b. Kdy jste pocítili, že vám Duch Svatý pomohl svědčit o Ježíši Kristu druhým?

Vyhledávejte příležitosti ke sdílení svého svědectví o Ježíši Kristu s druhými
a důvěřujte tomu, že Duch Svatý jim potvrdí pravdivost toho, o čem jim svědčíte.

Skutkové–Zjevení: Přehled druhé poloviny
Nového zákona
Skutkové 1:8 nejen učí pravdám o zodpovědnosti apoštolů, ale také nám poskytují
přehled druhé poloviny Nového zákona. Kde Spasitel podle Skutků 1:8 prorokoval
o tom, že o Něm Jeho apoštolové budou svědčit?

Pomocí map nacházejících se v Bibli nebo v Průvodci k písmům vyhledejte místa
zmíněná v písmech, která vám pomohou představit si cesty apoštolů a naplnění
Spasitelova proroctví.

Používání pomůcek ke studiu písem
Církev připravila několik pomůcek ke studiu písem. Naleznete je ve vydání písem SPD
a v Průvodci k písmům. Obsahují například poznámky pod čarou s křížovými odkazy
a vysvětlivkami, výňatky z Překladu Josepha Smitha, mapy a obrázky či fotografie. Představují
jedny z nejužitečnějších pomůcek, které budete při studiu písem používat. Používání těchto
pomůcek při osobním studiu písem vám přinese požehnání.

Skutkové 1–5 dokumentují službu apoštolů v Jeruzalémě, Skutkové 6–9
dokumentují službu apoštolů po celé Judeji a po celém Samaří a Skutkové 10–28
dokumentují službu apoštolů po celé římské říši neboli v posledních končinách
země (viz Skutkové 1:8). Přehled knihy Skutků byste si mohli napsat na okraj písem
poblíž Skutků 1:8.
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Nalistujte si v Bibli obsah Nového zákona. Podívejte se na knihy Nového zákona,
které následují po knize Skutků. Knihy 1. Korintským až Židům jsou epištoly
(dopisy), které napsal apoštol Pavel. Při studiu Skutků 9, 13–28 se budete učit
o Pavlově obrácení a službě.

Podívejte se na mapu „Přehled knihy Skutkové apoštolů“, která ukazuje města
a oblasti, jež korespondují s mnoha Pavlovými epištolami. Mnohé epištoly v Novém
zákoně byly napsány pro kongregace Církve v různých městech, aby vyšly vstříc
jejich konkrétním potřebám. Například Tessaloničtí byli lidé, kteří žili ve městě
Tessalonika, a kniha 1. Tessalonicenským je považována za první epištolu, kterou
Pavel napsal. Kromě toho, že Pavel psal kongregacím Svatých, psal také
jednotlivcům – například Timoteovi, Titovi a Filemonovi.

Vyhledejte v obsahu, které epištoly následují po knize Židům. Kromě Pavla psali
členům Církve také další apoštolové a církevní vedoucí. Mezi tyto epištoly patří
například knihy Jakuba, Petra, Jana a Judy. Kniha Zjevení zaznamenává vidění dané
apoštolu Janovi.

Při dalším studiu druhé poloviny Nového zákona buďte naplněni modlitbou, aby
vás Duch Svatý mohl osvítit a pomoci vám získat hlubší porozumění naukám
novozákonních apoštolů.

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

Prostudoval(a) jsem si Skutky 1:1–8 a dokončil(a) jsem tuto lekci (datum).

Další otázky, úvahy a postřehy, o které bych se rád(a) podělil(a) se svým učitelem:
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17. BLOK: 2. DEN

Skutkové 1:9–26
Úvod
Ježíš Kristus učil učedníky 40 dnů a poté vystoupil na nebe. Apoštolové a další lidé
se sjednotili v modlitbě a v úpěnlivé prosbě. Matěj byl skrze inspiraci povolán, aby
vyplnil místo v Kvoru Dvanácti apoštolů, které bylo uvolněné zradou a úmrtím
Jidáše Iškariotského.

Skutkové 1:9–12
Spasitel vystupuje na nebe
Přečtěte si následující věty o Druhém příchodu Ježíše Krista a na vyznačená místa
napište, zda je věta pravdivá (P), nebo nepravdivá (N). Použijte uvedené odkazy na
verše z písem, které vám pomohou odpovědět správně.

____ 1. Ježíš Kristus se v posledních dnech vrátí na zemi. (Viz Mojžíš 7:60.)

____ 2. Ježíš Kristus se při svém Druhém příchodu zjeví pouze spravedlivým
lidem. (Viz NaS 101:23; Joseph Smith–Matouš 1:26.)

____ 3. Mnozí lidé si neuvědomí, že Druhý příchod nastal, protože Ježíš Kristus
bude v přestrojení, až opět přijde. (Viz NaS 49:22–23.)

Ježíš Kristus během svého působení ve smrtelnosti prorokoval, že v posledních
dnech budou někteří lidé šířit falešné nauky o Jeho Druhém příchodu. (Viz Joseph
Smith–Matouš 1:22–25.) Následujeme-li slova Spasitele a Jeho proroků, můžeme
poznat, zda je určitá nauka o Druhém příchodu Ježíše Krista pravdivá, nebo ne.
Díky tomu se můžeme vyvarovat toho, abychom byli oklamáni. (Viz Joseph
Smith–Matouš 1:37.)

Při studiu Skutků 1:9–12 se zaměřujte na pravdy týkající se Druhého příchodu
Ježíše Krista.

Spasitel po svém Vzkříšení učil 40 dnů své apoštoly. (Viz Skutkové 1:3.) Přečtěte si
Skutky 1:9–12 a zjistěte, co se přihodilo poté, co Spasitel přestal promlouvat
k apoštolům.

Představte si, že byste byli svědky Spasitelova nanebevstoupení. Co by vás asi
napadalo a jak byste se asi cítili?

V dávném Izraeli sloužil někdy oblak
jako viditelné zpodobnění přítomnosti
a slávy Boží. (Viz Exodus 40:34.) Oblak
zmíněný ve Skutcích 1:9 byl oblakem
slávy. (Viz Bible Dictionary v anglickém
vydání Bible SPD, „Cloud“.) Dva muži
zmínění ve Skutcích 1:10 byli andělé.

Ve Skutcích 1:11 si povšimněte toho, co
andělé řekli apoštolům. Jednou z pravd,
které se dozvídáme ze slov andělů, je
to, že Spasitel při svém Druhém příchodu sestoupí ve slávě z nebe.
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Ve Skutcích 1:12 si povšimněte toho, že Spasitelovo nanebevstoupení se odehrálo
na hoře Olivetské. Až Spasitel opět přijde, jedno z Jeho zjevení nastane tehdy, když
sestoupí z nebe a stane na hoře Olivetské. (Viz Zachariáš 14:4; NaS 45:47–53;
133:19–20.) Toto nastane před Jeho velikým a majestátním zjevením se světu. (Viz
Izaiáš 40:5.)

Zamyslete se nad touto otázkou: Jak nám znalost toho, jak se Spasitel vrátí,
pomůže vyvarovat se toho, abychom byli při čekání na Jeho Druhý příchod
oklamáni?

Skutkové 1:13–26
Matěj je vybrán, aby vyplnil místo v Kvoru Dvanácti apoštolů
Apoštolové se po návratu z hory Olivetské do Jeruzaléma sešli s několika věrnými
muži a ženami, včetně Ježíšovy matky Marie, k modlitbě a k uctívání. Přečtěte si
Skutky 1:13 a spočítejte, kolik apoštolů je zde uvedeno.

Proč v té době bylo jen jedenáct apoštolů?

Ve Skutcích 1:15–20 se dozvídáme, že Petr stál před 120 učedníky a mluvil o úmrtí
Jidáše Iškariotského. Jidáš byl jedním z Dvanácti apoštolů, a proto se učedníci
shromáždili, aby vybrali nového apoštola.

Zamyslete se nad tím, jak jsou vybíráni například tito vedoucí: kapitán družstva,
představitel místní samosprávy, král nebo královna a ředitel firmy. Jaké předpoklady
mohou tyto vedoucí pozice vyžadovat? ____________________

Zamyslete se nad tím, jak je vybírán apoštol Ježíše Krista a co člověka činí
způsobilým k tomu, aby sloužil jako apoštol.

Přečtěte si Skutky 1:21–26 a zjistěte, jak byl vybírán nový apoštol po smrti Jidáše
Iškariotského.

Slova „dali jim losy“ ve verši 26 označují způsob, jak se lidé v dávných dobách
rozhodovali. Mezi věřícími lidmi řídila výsledek ruka Boží. (Viz Přísloví 16:33.)

Starší Bruce R. McConkie z Kvora Dvanácti apoštolů vysvětlil: „Pokud metali los,
jednalo se o případ, kdy o výsledku rozhodl Pán. Pravděpodobnější však je, že
‚jim dali hlasy‘, nejspíše ‚hlasy vyjadřující podporu‘ tomu, koho Bůh vybral, aby
sloužil ve svatém apoštolství.“ (Doctrinal New Testament Commentary, 3 vols.
[1965–1973], 2:32.)

Podle Skutků 1:21–22 Petr řekl, že nový apoštol bude vybrán z těch, kteří Ježíše
znali osobně a kteří byli svědky Jeho působení od počátku až po Jeho Vzkříšení.

Co vás nejvíce zaujalo na modlitbě apoštolů zaznamenané ve Skutcích 1:24–25?
____________________

Jednou z pravd, které se z tohoto příběhu můžeme naučit, je to, že apoštolové
Ježíše Krista jsou povoláváni Bohem prostřednictvím zjevení. Zvažte možnost
napsat si tuto pravdu do písem vedle Skutků 1:24.
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1. Do studijního deníku si napište odpověď na tuto otázku: Proč je
podle vás důležité, že apoštol je povoláván Bohem prostřednictvím

zjevení místo toho, aby byl vybírán podobně jako ostatní vedoucí ve světě?

Jako příklad toho, jak byl novodobý apoštol vybrán prostřednictvím zjevení, si
přečtěte tento příběh ze života presidenta Hebera J. Granta:

„President [Heber J.] Grant získával jako president Církve zjevení pro vedení celé
Církve. Jedno takové zjevení obdržel krátce poté, co byl ustanoven jako president
Církve, když usiloval o poznání vůle Páně ohledně jmenování nového člena Kvora
Dvanácti apoštolů. Když o této zodpovědnosti přemítal, jeho myšlenky se
opakovaně obracely k jeho dlouholetému příteli Richardu W. Youngovi, věrnému
Svatému posledních dnů a osvědčenému vedoucímu. President Grant o této

možnosti diskutoval se svými rádci, kteří jeho rozhodnutí podpořili. Když si byl nakonec tímto
krokem jistý, napsal jméno svého přítele na kus papíru a ten si vzal s sebou na každotýdenní
setkání s Prvním předsednictvem a Kvorem Dvanácti v chrámu. Když se však chystal přednést
Bratřím toto jméno ke schválení, nebyl schopen to udělat. Místo přednesení jména Richarda
W. Younga přednesl jméno Melvina J. Ballarda, muže, kterého téměř neznal. President Grant
později vyprávěl o tom, jaký na něho tato zkušenost měla vliv:

‚Pocítil jsem, jak mě v mé práci vede inspirace od živého Boha. Ode dne, kdy jsem místo svého
celoživotního a nejdražšího přítele vyvolil poměrně cizího člověka, aby se stal jedním z apoštolů,
vím s takovou jistotou, jako vím, že žiji, že mám při řízení Jeho práce zde na této zemi nárok na
světlo, inspiraci a vedení od Boha.‘“ (Teachings of Presidents of the Church: Heber J. Grant
[2002], 181–182.)

Zamyslete se nad tím, jak je pravda uvedená ve Skutcích 1:24 ilustrována v tomto
příběhu popisujícím povolávání novodobého apoštola.

Jak povolávání apoštola dokládá, že Spasitel nadále vede svou Církev? (Vzpomeňte
si na pravdu, které se učí ve Skutcích 1:2 – že Ježíš Kristus vede Církev tím, že
prostřednictvím Ducha Svatého zjevuje svou vůli apoštolům.)

2. Ve studijním deníku odpovězte na jednu nebo více z těchto otázek:

a. Byli jste někdy svědky povolání nového apoštola do Kvora Dvanácti
apoštolů? Jaké jste měli pocity, když jste mu v tomto povolání vyjadřovali
podporu?

b. Jaké zážitky vám pomohly poznat, že žijící apoštolové jsou
povoláváni Bohem?

c. Proč je pro vás důležité mít svědectví o tom, že žijící apoštolové jsou
povoláváni Bohem?

d. Znáte jména všech apoštolů, kteří v současné době slouží v Církvi? Napište
si jména tolika současných apoštolů, kolik si jich dokážete vybavit. (Abyste
zjistili, jak jste ve vyjmenovávání apoštolů uspěli, podívejte se na stránku
obsahující fotografie a jména generálních autorit v posledním konferenčním
vydání časopisu Liahona nebo Ensign nebo je vyhledejte na stránkách
LDS.org.)
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3. Do studijního deníku si pod dnešní látku napište toto:

Prostudoval(a) jsem si Skutky 1:9–26 a dokončil(a) jsem tuto lekci (datum).

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

17. BLOK,  2 . DEN

334



17. BLOK: 3. DEN

Skutkové 2
Úvod
Učedníci byli v den letnic naplněni Duchem Svatým, a když kázali evangelium, byli
požehnáni darem jazyků. Petr prohlásil, že Ježíš je „Pánem … i Kristem“ (Skutkové
2:36), a vyzval druhé, aby činili pokání, dali se pokřtít a přijali dar Ducha Svatého.
Toho dne bylo obráceno a pokřtěno přibližně 3 000 lidí, kteří poté zůstali
Církvi věrní.

Skutkové 2:1–13
Učedníci Ježíše Krista jsou v den letnic naplněni Duchem Svatým
Zamyslete se nad tím, kdy jste naposledy měli příležitost mluvit na shromáždění,
učit lekci nebo se s někým dělit o evangelium. Co je pro vás těžkého na tom, když
s druhými mluvíte o evangeliu Ježíše Krista, učíte o něm nebo o něm svědčíte?
____________________

Při studiu Skutků 2:1–13 vyhledejte pravdu, která vám může pomoci, když budete
pociťovat úzkost nebo obavy z toho, že máte učit druhé o znovuzřízeném
evangeliu a vydávat o něm svědectví.

Přibližně týden poté, co Spasitel vystoupil na nebe, přišli do Jeruzaléma Židé
z mnoha zemí, aby se účastnili slavnosti letnic, uctívali v chrámu a vzdávali díky
Pánu. „Slavnost dne padesátého (letnice) neboli prvotin byla zachovávána jako
součást zákona Mojžíšova po padesáti dnech po slavnosti přesnic (Lev. 23:16). Den
padesátý oslavoval žně a ve Starém zákoně se nazývá slavnost žně nebo slavnost
téhodnů (týdnů).“ (Průvodce k písmům, „Den padesátý“, scriptures.lds.org.)

Přečtěte si Skutky 2:1–4 a zjistěte, co učedníci Ježíše Krista zažili v den letnic.

Slova „rozdělení jazykové“, doslovně vzato, označují rozdvojené neboli rozeklané
jazyky nebo jazyky mající podobu plamene. Když byl na učedníky vylit Duch Svatý,
byly „rozdělení jazykové jako oheň“ (Skutkové 2:3) projevem přítomnosti Ducha.

Jan Křtitel přirovnal obdržení Ducha Svatého ke křtu „ohněm“. (Matouš 3:11;
Lukáš 3:16.) V dávném Izraeli oheň často symbolizoval přítomnost Boží. Obraz
rozdělených jazyků, který byl použit k popisu božského ohně v den letnic, byl
symbolem toho, že učedníci obdrželi dar Ducha Svatého, kterého jim Spasitel slíbil.
(Viz Skutkové 1:8.)

Přečtěte si Skutky 2:5–8 a zjistěte, co se přihodilo, zatímco učedníci byli naplněni
Duchem Svatým. Představte si, jaké by to bylo, kdybyste byli svědkem této události.

Zběžně si projděte Skutky 2:9–11 a spočítejte, kolik různých skupin lidí nebo
národností slyšelo, jak učedníci mluví jazyky mocí Ducha Svatého. Některá ze
zmíněných míst vyhledejte na zde uvedené mapě.
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Povšimněte si, že každá z těchto skupin slyšela „veliké věci Boží“ kázané v jejich
vlastním jazyce. (Skutkové 2:11.) Jak je lidem po celém světě v naší době
umožněno, aby slyšeli kázání pravd evangelia ve svém vlastním jazyce?

Učedníci byli v důsledku toho, že byli naplněni Duchem Svatým, schopni sdílet
s ostatními pravdy evangelia Ježíše Krista, a to dokonce v rodném jazyce těch, které
učili. Jednou z pravd, které se z tohoto příběhu můžeme naučit, je to, že budeme-li
naplněni Duchem Svatým, Duch nám pomůže učit druhé a svědčit jim.

Jedním příkladem této pravdy je, když nám Duch Svatý pomáhá učit evangeliu ty,
kteří hovoří jiným jazykem než my.

Abyste lépe porozuměli tomu, co znamená být naplněn Duchem Svatým, podívejte
se na následující obrázek a představte si, že se snažíte do těchto kelímků nalít vodu.
Zjistěte, proč by bylo obtížné kterýkoli z těchto kelímků naplnit.

Zamyslete se nad tím, jak by se kelímky
daly přirovnat k lidem a voda k Duchu
Svatému. Co by mohly při plnění
kelímků představovat překážky? Jaké
chování a jaké postoje nám mohou
bránit v tom, abychom byli naplněni
Duchem Svatým?

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

a. Co můžete dělat, abyste byli naplněni Duchem Svatým, aby vám mohl
pomáhat učit druhé a svědčit jim?

b. Jak vám Duch Svatý pomáhá učit druhé evangeliu nebo se s nimi dělit
o svědectví?

c. Jak nám přijímání svátosti umožňuje, aby s námi byl Duch Svatý?
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Ve Skutcích 2:12–13 se dočítáme, že některé Židy ohromilo to, co slyšeli, když
učedníci mluvili jazyky, zatímco jiní se učedníkům vysmívali a obviňovali je z toho,
že pili příliš mnoho vína.

Skutkové 2:14–47
Petr svědčí o Ježíši Kristu a učí druhé o tom, jak dosáhnout spasení
Přečtěte si Skutky 2:14 a zjistěte, kdo začal zástup učit.

Představte si sami sebe v Petrově situaci, jak stojíte před zástupem. Jakým pravdám
evangelia byste učili a o jakých pravdách byste svědčili? Proč?
____________________

Ve Skutcích 2:15–35 se píše, že Petr prohlásil, že dar jazyků a další projevy Ducha
mezi učedníky byly přinejmenším jednou z možností, jak bylo naplněno a myšleno
proroctví pronesené Joelem. (Viz Joel 2:28–32.) Petr poté učil druhé a svědčil jim
pomocí některých slov a žalmů krále Davida.

Starší Dallin H. Oaks z Kvora Dvanácti apoštolů učil, že Joel 2:28–32 je příkladem
veršů z písem, které mohou mít vícenásobný význam a vícenásobné naplnění:

„Mnohá proroctví a naukové pasáže v písmech mají vícenásobný význam. …

[Jeden] příklad vícenásobného významu se týká proroctví v knize Joelově, že
v posledních dnech Pán vylije svého Ducha na všeliké tělo a že naši synové
a dcery budou prorokovat. (Viz Joel 2:28.) V den letnic apoštol Petr prohlásil, že
události, kterých se stali svědky, byly těmi, které byly ‚předpovědín[y] skrze
proroka Joele‘ (Skutkové 2:16). O osmnáct set let později anděl Moroni citoval

totéž proroctví a řekl, že ‚toto ještě není naplněno, ale brzy bude‘. (Joseph Smith–Životopis
1:41.)“ („Scripture Reading and Revelation“, Ensign, Jan. 1995, 8.)

Petr i Moroni správně uvedli, že proroctví dané prorokem Joelem mělo své
naplnění, význam a uplatnění jak v den letnic, tak v posledních dnech.

2. Přečtěte si Skutky 2:22–24, 29–33, 36 a poté si do studijního deníku
napište odpovědi na tyto otázky:

a. Jakým důležitým pravdám Petr učil a svědčil o nich?

b. Co vás nejvíce zaujalo na Petrově svědectví Židům?

Zamyslete se nad tím, co Petr řekl a udělal, když se ho tázali na jeho vztah
k Ježíšovi onoho večera, kdy byl Spasitel uvězněn. (Viz Lukáš 22:54–62.)

Přemýšlejte o tom, jak se Petrova slova a skutky v den letnic lišily od případu, kdy
třikrát popřel, že Ježíše zná. Co podle vás tuto změnu v Petrovi vyvolalo?

Přečtěte si Skutky 2:37 a zjistěte, jaký vliv měla na zástup lidí Petrova slova.
(Skutkové 2:36–38 jsou verše z mistrovství v písmu. Mohli byste si je nějakým
jednoznačným způsobem označit, abyste je v budoucnu snadno našli.)

Ve Skutcích 2:37 si povšimněte slov „zkormouceni jsou v srdci“. Slovo zkormouceni
zde znamená „zasaženi“ a naznačuje, že lidé pociťovali lítost a výčitky svědomí,
protože Židé jakožto lid a národ ukřižovali svého Pána, Ježíše Krista. Petr tím
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nenaznačoval, že skupina Židů z různých zemí, které v den letnic učil, je
zodpovědná za Ukřižování Spasitele.

Jakou otázku lidé podle Skutků 2:37 vznesli? Zamyslete se nad tím, jak tato otázka
dokládá, že lidé začali prožívat změnu srdce.

Přečtěte si Skutky 2:38–41 a zjistěte, k čemu Petr tyto lidi vyzval.

Jak lidé podle Skutků 2:41 reagovali na Petrovo učení a na výzvu, aby činili pokání
a byli pokřtěni?

Mnozí přijali pravdu a byli pokřtěni.

Přečtěte si Skutky 2:42–47 a zjistěte, co nově obrácení k evangeliu Ježíše Krista
udělali poté, co přijali pravdu mocí Ducha Svatého a byli pokřtěni.

Jak svými skutky projevovali, že byli skutečně obrácení?

Slova „lámání chleba“ (Skutkové 2:42) se týkají účasti na obřadu svátosti a slova
mít „všecky věci obecné“ (Skutkové 2:44) vyjadřují, že Svatí žili podle zákona
zasvěcení, k čemuž patřila i péče o chudé a potřebné, které měli mezi sebou.

Pamatujte na to, že Židé předtím, než slyšeli Petrova slova a začali podle nich
jednat, nepřijímali Ježíše jako svého Spasitele ani se neřídili Jeho učením.
Zamyslete se nad tím, jak moc se tito lidé změnili.

Jednou ze zásad, kterým se můžeme ze Skutků 2:37–47 naučit, je to, že když
přijmeme slovo Boží mocí Ducha Svatého, naše srdce se změní a budeme
obráceni k Ježíši Kristu.

3. Ve studijním deníku vypracujte tyto úkoly:

a. Napište si, co může člověk dělat, aby přijal slovo Boží mocí Ducha Svatého.

b. Položte následující otázku členovi rodiny, příteli nebo sousedovi a zapište si
jejich odpověď (mohli byste si zapsat i svou vlastní odpověď na tuto
otázku): Jak vám Duch pomáhá změnit se a stát se obrácenými k Ježíši
Kristu, zatímco se snažíte učit se pravdám evangelia a žít podle nich?
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4. Věnujte několik minut tomu, že se důkladně zamyslíte nad tím, co
můžete dělat, abyste se zdokonalili v přijímání Božího slova a učení

mocí Ducha Svatého. Co konkrétně můžete změnit, když se snažíte jednat
podle nabádání, která získáváte? Své myšlenky a pocity si zapište do studijního
deníku. Stanovte si cíl ohledně toho, co budete tento týden dělat, abyste se
zdokonalili v přijímání Božího slova a učení mocí Ducha Svatého.

Mistrovství v písmu – Skutkové 2:36–38
Znovu si přečtěte Skutky 2:38 a zjistěte, jaké požehnání podle Petra obdrží lidé
v důsledku toho, že učiní pokání ze svých hříchů a dají se pokřtít.

Z tohoto verše se dozvídáme, že když máme víru v Ježíše Krista, činíme pokání
a jsme pokřtěni, jsme připraveni přijmout dar Ducha Svatého. Jak pokání
a křest připravují člověka na přijetí daru Ducha Svatého? Z Knihy Mormonovy se
dozvídáme, že jsme „posvěceni přijetím Ducha Svatého“ (3. Nefi 27:20) a že
prostřednictvím Ducha Svatého můžeme obdržet odpuštění hříchů (viz 2. Nefi
31:17).

5. Porovnejte Skutky 2:36–38 se čtvrtým článkem víry. Ve Skutcích
2:36–38 vyhledejte slova a části textu, které znázorňují nebo

popisují první zásady a obřady evangelia. Napište si první písmeno každého
slova ve Skutcích 2:38 do studijního deníku. (Například T P ř j: P č, a p s …) Pak
se pomocí těchto prvních písmen tento verš z mistrovství v písmu naučte
nazpaměť. Verš odříkávejte, dokud se ho nenaučíte zpaměti. Představte si, že
někoho vyzýváte ke křtu, aby se mohl ve svém životě těšit z daru Ducha
Svatého.

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

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

Další otázky, úvahy a postřehy, o které bych se rád(a) podělil(a) se svým učitelem:
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Petr u chrámu uzdravil chromého muže.

17. BLOK: 4. DEN

Skutkové 3–5
Úvod
Petr a Jan uzdravili u chrámových dveří muže, který byl od narození chromý. Poté
Petr učil ty, kteří byli svědky tohoto uzdravení. V důsledku toho byli Petr a Jan
zatčeni a členové sanhedrinu jim přikázali, aby přestali učit ve jménu Ježíše Krista.
Členové Církve žili podle zákona zasvěcení, ale dva z nich kvůli tomu, že lhali
Petrovi i Bohu, zemřeli. Petr a Jan dál konali zázraky, což přední kněze rozzlobilo.
Byli znovu zatčeni a uvrženi do vězení, ale anděl je osvobodil. Anděl jim také řekl,
aby šli do chrámu a kázali evangelium.

Skutkové 3:1–11
Petr uzdravuje muže, který byl od narození chromý
Vzpomeňte si na případ, kdy jste požádali o něco konkrétního (třeba o určitý dárek
k narozeninám nebo k Vánocům), ale dostali jste místo toho něco jiného. Jak
můžeme tuto zkušenost přirovnat k modlitbě, v níž prosíme Nebeského Otce
o požehnání?

Při studiu Skutků 3 vyhledejte zásadu, která vám může pomoci, když od Pána
nedostanete takové odpovědi či požehnání, jaké očekáváte.

Přečtěte si Skutky 3:1–3 a zjistěte, koho Petr a Jan potkali u chrámových dveří.

Zamyslete se nad tím, jak byste se cítili, kdybyste byli tímto chromým mužem. Jak
by podle vašich zkušeností mohli lidé zpravidla reagovat na prosby takovéhoto
muže o almužnu neboli o pomoc, například ve formě peněz či jídla?

Přečtěte si Skutky 3:4–7 a zaměřte se na to, co Petr pro tohoto muže udělal.

Co vás nejvíce zaujalo na tom, co Petr udělal a řekl?

Přečtěte si Skutky 3:8 a zjistěte, co muž
udělal poté, co ho Petr „pozdvihl“
(Skutkové 3:7).

V jakém smyslu bylo požehnání, které
muž obdržel, větší než almužna
(peníze), o kterou původně žádal?

Tento příběh můžeme přirovnat ke
svému životu. Nebeský Otec možná
nezodpoví naše modlitby tak, jak
bychom chtěli nebo jak bychom to
od Něj očekávali, ale Jeho odpovědi
nám vždy přinesou větší dobro.

Vysvětlete, že v příběhu zaznamenaném ve Skutcích 3:1–8 daný muž očividně
obdržel více, než o co žádal. V jiných případech však nemusí být až tak zřejmé, že
to, co dostáváme, je lepší než to, o co žádáme.
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1. Do studijního deníku si napište o nějakém zážitku, kdy Pán na vaše
modlitby odpověděl jinak, než jak jste si přáli, ale nakonec se

ukázalo, že to bylo pro vaše dobro.

Představte si sami sebe v zástupu lidí u chrámu, kteří byli svědky uzdravení
chromého muže. Tohoto chromého muže jste často vídali žebrat, když jste
procházeli chrámovými dveřmi. Pak jste ho jednoho dne spatřili, jak poté, co byl
uzdraven, poskakuje a chodí. Jak by se poté, co byste se stali svědky tohoto zázraku,
možná změnil váš názor na Petra a Jana?

Přečtěte si Skutky 3:9–11 a zjistěte, jak lidé na uzdravení tohoto muže reagovali.

Skutkové 3:12–26
Petr svědčí o Ježíši Kristu a káže pokání
Přečtěte si Skutky 3:12–18 a zjistěte, jak Petr uzdravení chromého muže vysvětlil
zástupu. Všimněte si, komu Petr připisoval zásluhy za uzdravení onoho muže.

Z Petrových skutků a slov se dozvídáme, že služebníci Ježíše Krista mohou skrze
víru v Jeho jméno konat zázraky.

Přečtěte si Skutky 3:19 a zaměřte se na Petrovu výzvu určenou lidem. (Skutkové
3:19–21 jsou verše z mistrovství v písmu. Mohli byste si je nějak výrazně označit,
abyste je mohli v budoucnu snadno najít.)

Petr dodal naději těm, k nimž promlouval, tím, že je učil, že i oni mohou být
nakonec očištěni skrze víru v Pána Ježíše Krista a v Jeho Usmíření.

Všimněte si slov „časové rozvlažení“ (neboli časy občerstvení či osvěžení) ve
Skutcích 3:19. Starší Bruce R. McConkie z Kvora Dvanácti apoštolů vysvětlil:

„Toto určené období, tito časové rozvlažení, má nastat při Druhém příchodu Syna
Muže, v den, kdy Pán vyšle Krista znovu na zemi.

… Je to den, kdy ‚země bude obnovena a obdrží svou rajskou slávu‘. (10. článek
víry.) Je to den nové země, kterou viděl Izaiáš (viz Iz. 65:17), země, která přetrvá,
až zlovolnost ustane, až započne mileniální éra.“ (Conference Report,
Oct. 1967, 43.)
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Přečtěte si Skutky 3:20–21 a zjistěte, co
ještě se stane během tohoto období.

Slova „[čas] napravení všech věcí“ ve
Skutcích 3:21 se týkají Znovuzřízení
evangelia v posledních dnech. Ze
Skutků 3:20–21 se dozvídáme, že
proroci ve všech dobách
předpovídali znovuzřízení evangelia
v posledních dnech.

Jak se píše ve Skutcích 3:22–26, Petr
svědčil o tom, že Mojžíš „i všickni
proroci od Samuele a potomních“
(Skutkové 3:24) promlouvali o Ježíši
Kristu a varovali před důsledky
plynoucími z Jeho zavržení (viz
Skutkové 3:23). V novodobém zjevení
anděl Moroni zopakoval tuto pasáž
Josephu Smithovi a potvrdil důsledky
zavržení Ježíše Krista. (Viz Joseph
Smith–Životopis 1:41.)

Mistrovství v písmu – Skutkové 3:19–21
2. Představte si, že jste misionář a zájemce se ptá: „Kde v Bibli se píše,

že evangelium bude v posledních dnech znovuzřízeno?“ Ve
studijním deníku odpovězte na tuto otázku pomocí Skutků 3:19–21
a přinejmenším jedné další pasáže z Bible. Zvažte možnost podívat se na heslo
„Znovuzřízení evangelia“ v Průvodci k písmům.
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Petr a Jan byli zatčeni a předvedeni před
sanhedrin.

Skutkové 4–5
Petr a Jan jsou zatčeni a propuštěni; Ananiáš a Zafira lžou Petrovi
Ve Skutcích 4:1–31 a Skutcích 5:12–42
se dozvídáme toto: Petr a Jan byli
zatčeni kvůli uzdravování a kázání ve
jménu Ježíše Krista. Petr odvážně hlásal
evangelium členům sanhedrinu, což byl
„židovský senát a nejvyšší židovský
soud jak v občanských tak
náboženských záležitostech“.
(Průvodce k písmům, „Sanhedrin“,
scriptures.lds.org.) Petr a Jan po svém
propuštění dál kázali v Ježíšově jménu,
a byli znovu zatčeni. Byli biti, bylo jim
znovu přikázáno, aby přestali mluvit ve
jménu Ježíše Krista, a poté byli
propuštěni. Učit v Ježíšově jménu však
nepřestali.

Zamyslete se nad touto situací: Mladý
muž se připravuje na misii. Ví, že
biskup mu položí otázky ohledně jeho
způsobilosti sloužit na misii, a tak
přemýšlí o tom, zda mu má říci o jednom závažném hříchu, kterého se v minulosti
dopustil, nebo ne.

Při studiu Skutků 4:32–5:11 vyhledejte zásadu, která vám může pomoci porozumět
tomu, že je nutné jednat s Božími služebníky čestně a poctivě.

Ve Skutcích 4:32 se dozvídáme, že Svatí (členové Církve) v Petrově době žili podle
zákona zasvěcení, což znamená, že s Bohem uzavřeli smlouvu, že se budou
dobrovolně dělit o svůj hmotný majetek, aby tak byly zaopatřeny potřeby každého
jednotlivce.

Přečtěte si Skutky 4:34–35 a zjistěte, jak svůj majetek zasvětili Pánu.

Přečtěte si Skutky 5:1–2 a zjistěte, co manželský pár Ananiáš a Zafira udělali
s penězi, které dostali z prodeje pozemku. Slovo ujal ve verši 2 znamená
ponechal si.

Jaký závažný hřích Ananiáš se Zafirou spáchali?

Přečtěte si Skutky 5:3–4 a zjistěte, co Ananiášovi řekl Petr.

Komu podle verše 4 Ananiáš v konečném důsledku lhal?

Z Petrovy odpovědi se dozvídáme, že pokud lžeme Božím služebníkům, je to
totéž, jako kdybychom lhali Bohu.

Přečtěte si Skutky 5:5–11 a zjistěte, co se Ananiášovi a Zafiře stalo v důsledku toho,
že porušili svou smlouvu a lhali Petrovi a Bohu.
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President Gordon B. Hinckley učil o některých důsledcích, které můžeme pocítit,
pokud lžeme Pánu nebo Jeho služebníkům: „V dnešní době ti, kteří jsou přistiženi
při nepoctivosti, neumírají jako Ananiáš a Zafira, ale umírá něco v jejich nitru.
Svědomí se dusí, charakter upadá, sebeúcta mizí a bezúhonnost umírá.“ („We
Believe in Being Honest“, Ensign, Oct. 1990, 4.)

3. Projděte si znovu situaci mladého muže, který se připravuje na
pohovor ohledně misie. Do studijního deníku napište tomuto

mladému muži dopis, v němž mu vysvětlíte, co by měl vědět ohledně lhaní
vedoucímu kněžství.

Přemítejte o tom, jaká požehnání plynou z toho, když se vůči služebníkům Páně
chováme naprosto čestně.

Z příběhu o Ananiášovi a Zafiře se dozvídáme, že je nutné se vůči našim vedoucím
kněžství chovat naprosto čestně. Kromě toho máme být čestní při veškerém svém
jednání s druhými. Co pro vás znamená být čestný při jednání s druhými?

President Hinckley dále učil: „Ti, kteří žijí podle zásady čestnosti, vědí, že Pán jim skutečně žehná.
Mají drahocenné právo nést hlavu vzpřímeně ve slunečních paprscích pravdy a nemuset se před
nikým stydět. Na druhé straně, pokud některý člen této Církve potřebuje něco napravit, nechť
s tím začne právě teď.“ („We Believe in Being Honest“, 5.)

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

Prostudoval(a) jsem si Skutky 4–5 a dokončil(a) jsem tuto lekci (datum).

Další otázky, úvahy a postřehy, o které bych se rád(a) podělil(a) se svým učitelem:
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18. BLOK: 1. DEN

Skutkové 6–7
Úvod
Apoštolové vysvětili sedm učedníků, aby pomáhali v Pánově díle. Štěpán, jeden
z těchto vybraných učedníků, konal mnohé zázraky. Někteří Židé ho obvinili
z rouhačství a přivedli ho před sanhedrin, kde byl proměněn, aby se ukázalo, že
Bůh jeho konání schvaluje. Poté, co Štěpán pokáral Židy za to, že zavrhli Spasitele,
uviděl Nebeského Otce a Ježíše Krista. Poté byl vyvržen z města a ukamenován.

Skutkové 6:1–8
Je vybráno sedm učedníků, kteří mají pomáhat apoštolům v Pánově díle
Při studiu Skutků 6:1–8 vyhledejte konkrétní problém, s nímž se první vedoucí
Církve potýkali.

Přečtěte si Skutky 6:1–2 a zjistěte, na co Řekové apoštoly upozornili.

„Tak jak Církev rychle rostla, apoštolové již nebyli schopni starat se o potřeby všech členů.
‚Řekové‘, což byli řecky mluvící křesťané židovského původu, měli dojem, že jejich vdovy jsou
zanedbávány, a stěžovali si na ‚Židy‘, což byli palestinští křesťané židovského původu.“ (New
Testament Student Manual [Church Educational System manual, 2014], 288.)

Přečtěte si Skutky 6:3–6 a zjistěte, jak apoštolové vyřešili problém s péčí
o individuální potřeby členů Církve, aniž by je to odvádělo od apoštolské
zodpovědnosti přinášet evangelium všem národům (viz Matouš 28:19).

Starší Bruce R. McConkie z Kvora Dvanácti apoštolů učil o zodpovědnostech
těchto sedmi mužů tomuto: „Práce, která jim byla přidělena, spadala do oblasti
oněch časných záležitostí, které obvykle spravuje Aronovo kněžství, a tak měli
apoštolové volné ruce, aby se věnovali složitějším záležitostem služby v kněžství
Melchisedechově.“ (Doctrinal New Testament Commentary, 3 vols.
[1965–1973], 2:65.)

Na které vlastnosti se měli podle slov apoštolů lidé zaměřit při vybírání těchto
pomocníků?

Jak se tento postup podobá tomu, co Pán dělá ve své Církvi v dnešní době, aby
zajistil, že bude postaráno o potřeby členů? ____________________

Jednou z pravd, kterým se můžeme z tohoto příběhu naučit, je to, že způsobilí
členové Církve jsou povoláváni k tomu, aby pomáhali pečovat o potřeby
druhých.

1. Na základě církevních povolání získávají jednotlivci konkrétní
povinnosti starat se o potřeby druhých. Přemítejte o tom, jaký vliv

na schopnost určitého jednotlivce starat se o potřeby druhých má jeho
způsobilost. Pak si do studijního deníku zapište nějaký zážitek, kdy vám, nebo
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někomu jinému, pomohl někdo tím, že způsobile sloužil ve svém povolání.
Vyjádřete vděčnost, kterou za tuto službu pociťujete.

Přečtěte si Skutky 6:7–8 a vyhledejte pozitivní důsledky plynoucí z povolání těchto
sedmi způsobilých učedníků, kteří se měli starat o potřeby druhých.

Skutkové 6:9–7:53
Štěpán je předveden před sanhedrin a svědčí o tom, že členové sanhedrinu
zavrhli Mesiáše
Odmítali jste někdy někoho, kdo se vám snažil pomoci, nebo odmítal někdy někdo
vaši pomoc, kterou jste se mu snažili poskytnout? Jaké postoje měl člověk, který se
snažil pomoci, a ten, kdo pomoc odmítal?

Proč někdy odmítáme pomoc od druhých? Zamyslete se nad tím, jaké důsledky
může mít odmítání pomoci druhých v těchto situacích: vypracování domácího
úkolu, příprava jídla, řešení závažného problému v životě a rozhodování se, zda
sloužit na misii na plný úvazek.

Jedním ze způsobů, jak nám Nebeský Otec pomáhá, je skrze Ducha Svatého. Při
studiu Skutků 6:9–7:53 zjistěte, jaké jsou důsledky odmítání Ducha Svatého.

Ve Skutcích 6:9 se píše, že mnozí lidé, kteří nevěřili v Ježíše Krista, se se Štěpánem,
jenž učil evangeliu, svářili. Přečtěte si Skutky 6:10–11 a zjistěte, co tito lidé udělali,
když nebyli schopni odporovat moudrosti a duchu Štěpánova učení. (Slovo nastrojili
ve verši 11 znamená navedli či podplatili.)

Ve Skutcích 6:12–14 je zaznamenáno, že Štěpána předvedli před židovskou
zákonodárnou radu (sanhedrin) a že ho falešní svědci nařkli z toho, že se rouhal,
což znamená nenávistně mluvil proti Bohu nebo „něčemu, co je ve vztahu k Bohu
posvátné – například Jeho chrám, Jeho zákon nebo Jeho prorok“. (Bible Dictionary
v anglickém vydání Bible SPD, „Blasphemy“.) V případě Štěpána ho členové
sanhedrinu nepravdivě nařkli z toho, že promlouval proti chrámu a proti zákonu
Mojžíšovu. (Viz Skutkové 6:13–14.) Členové sanhedrinu Štěpána odmítali a stavěli
se mu na odpor, a nakonec se ho snažili zabít.

Přečtěte si Skutky 6:15 a zjistěte, co bylo na vzezření Štěpána, když stál před radou,
neobvyklého.

Štěpán byl před radou proměněn. 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.) Toto svaté proměnění bylo jedním ze způsobů,
kterým Bůh lidem ukázal, že Štěpána a jeho poselství schvaluje. (Viz Bruce
R. McConkie, Doctrinal New Testament Commentary, 2:67.)

Ve Skutcích 7:1–50 se vysvětluje, že Štěpán v odpověď na nařčení, která proti němu
byla vznesena, vyprávěl o některých částech historie Izraele, zejména o tom, jak
Izraelité opakovaně zavrhovali Mojžíše a zákon, který dal Pán lidem na hoře Sinai.
Přečtěte si Skutky 7:37 a zjistěte, koho budou děti Izraele podle Mojžíšova proroctví
jednou poslouchat.

„Prorok“ zmiňovaný v tomto verši je Ježíš Kristus.
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Přečtěte si Skutky 7:51–53 a zjistěte, jak Štěpán přirovnal židovské vedoucí své
doby k dávným Izraelitům, které popisoval. Slova „tvrdošijní“ a „neobřezaného
srdce“ se týkají hříšné pýchy a zlovolného srdce Židů.

Ve Skutcích 7:52 se píše, že Štěpán nařkl židovské vedoucí z toho, že zavrhli
„spravedlivého tohoto“, což znamená Spasitele.

Jedna z pravd, které se z těchto veršů dozvídáme, se týká toho, že vzpírání se
Duchu Svatému může vést k odmítání Spasitele a Jeho proroků.

Duch Svatý svědčí o Ježíši Kristu a o pravdivosti Jeho slov a slov Jeho proroků.
Vzpírání se Duchu Svatému tudíž oslabuje svědectví člověka a jeho odhodlání
následovat Spasitele a Jeho proroky.

Zamyslete se nad tím, jak by mohl být člověk pokoušen vzpírat se Duchu Svatému
v těchto situacích:

• Výběr zábavy a médií

• Rozhodování, zda se řídit radami proroků ohledně chození na rande

• Rozhodování, zda v životě používat zásady pokání, kterým učil Ježíš Kristus
a Jeho proroci

2. Přemítejte o tom, jak vy osobně přijímáte nabádání Ducha Svatého.
Ve studijním deníku popište nějakou situaci, kdy vás následování

nabádání Ducha Svatého vedlo ke správnému rozhodnutí nebo k přijetí proroků
a jejich učení. Zamyslete se nad tím, co můžete dělat, abyste přijímali vliv
Ducha Svatého.

Přemýšlejte o něčem konkrétním, co byste mohli v následujícím týdnu dělat, abyste
do svého života aktivně přivolávali vliv Ducha Svatého. Zvažte možnost si svůj cíl
a to, jak tohoto cíle dosáhnete, zapsat na kus papíru.

Skutkové 7:54–60
Štěpán je ukamenován
Slovo soužení znamená těžkosti nebo utrpení. Proč podle vás následovníci Ježíše
Krista mohou očekávat, že zažijí nějaké soužení?

Rozpoznejte nauky a zásady
Naučit se rozpoznávat nauky a zásady evangelia v písmech vyžaduje cvik a pozorné úsilí. Při
studiu písem vyhledávejte hlavní pravdy, které se v nich objevují. Pokládejte si například tyto
otázky: „Čemu se mohu z těchto veršů naučit?“ nebo „Jaké ponaučení nebo hlavní myšlenka se
v tomto příběhu skrývají?“

Během studia Skutků 7:54–60 vyhledejte zásadu, která vám může pomoci, když
zažíváte soužení.

Poté, co Štěpán pokáral zlovolné židovské vedoucí, reagovali tito vedoucí hněvem.
Přečtěte si Skutky 7:54–56 a zjistěte, co Štěpán zažil, když ho tito vedoucí
pronásledovali. Jedním z významů slov „škřipěli zuby na něho“ (Skutkové 7:54) je
to, že byli na Štěpána nesmírně rozzlobeni a přáli si, aby zemřel.
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Štěpán viděl Nebeského Otce a Ježíše Krista.

Jaké základní nauce týkající se Božstva se můžeme naučit z popisu
Štěpánova vidění?

Vedle Skutků 7:55–56 byste si mohli
zapsat tuto nauku: Nebeský Otec,
Ježíš Kristus a Duch Svatý jsou tři
oddělené a odlišné bytosti.

Přečtěte si Skutky 7:57–60 a zjistěte, co
lidé Štěpánovi udělali.

Co vás nejvíce zaujalo na Štěpánově
modlitbě? ____________________

Lukáš popsal Štěpánovu tragickou smrt
slovem „usnul“ (Skutkové 7:60). Toto
slovo může označovat odpočinutí
spravedlivé duše od strastí smrtelnosti
a pokoj, s nímž takový člověk přechází
z tohoto života do života příštího. (Viz
NaS 42:46.)

Vzpomeňte si na to, co Štěpán zažil,
když stál před sanhedrinem a než byl
odveden a zabit.

Jak Bůh Štěpána posiloval během toho,
co zažíval s židovskými vedoucími?

Na základě toho, co jste se dočetli, doplňte tuto zásadu: Zůstaneme-li během
strastí věrni Ježíši Kristu, ____________________.

Přemítejte o těchto otázkách: V jakém smyslu může být Pán s námi, když čelíme
soužením? Co Štěpán získal, i když přišel o život?

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

a. Pro Štěpána bylo součástí věrného vytrvání to, že obětoval vlastní život. My
dnes pravděpodobně takovou oběť nebudeme muset přinést, ale jaké oběti
mohou být po nás požadovány?

b. Co podle vás získáte, když budete během soužení věrni Pánu a budete
přinášet potřebné oběti?

c. Co jste již získali?

Štěpán je všeobecně považován za prvního křesťanského mučedníka. Kromě toho
ho lze považovat za symbol Krista: Jak on, tak Spasitel stáli před radou, aby byli
souzeni, hlásali pravdu tváří v tvář svým nepřátelům, obětovali život za
spravedlivou věc, a dokonce, když umírali, pronesli podobná slova. (Viz Lukáš
23:33–34, 46; Skutkové 7:59–60.)

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

Prostudoval(a) jsem si Skutky 6–7 a dokončil(a) jsem tuto lekci (datum).

18. BLOK,  1 . DEN

348



Další otázky, úvahy a postřehy, o které bych se rád(a) podělil(a) se svým učitelem:
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18. BLOK: 2. DEN

Skutkové 8
Úvod
Pronásledování Církve v Jeruzalémě vedlo k tomu, že její členové byli rozptýleni po
celé Judeji a Samaří. Filip působil v Samaří, kde mnozí lidé přijali evangelium Ježíše
Krista. Poté, co Petr a Jan předali nově obráceným dar Ducha Svatého, se kouzelník,
který se jmenoval Šimon, pokusil koupit si kněžství. Bůh později vedl Filipa
k etiopskému úředníkovi, kterého Filip učil o Ježíši Kristu a kterého také pokřtil.

V průběhu této lekce byste mohli nahlížet do biblické mapy č. 13 – „Misionářské
cesty apoštola Pavla“ a vyhledávat různá města a místa, o nichž budete číst.

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. Tyto lekce obsahují základní zásady výuky a studia
evangelia, které zahrnují porozumění kontextu a obsahu daného bloku písem; rozpoznávání,
pochopení a pociťování pravdivosti a důležitosti nauk a zásad evangelia a jejich uplatňování
v životě. Když budete studovat písma a pamatovat při tom na tyto cíle, může vám to pomoci
prohloubit porozumění a posílit svědectví týkající se písem a pravd, které jsou v písmech
obsaženy.

Skutkové 8:1–25
Filip působí v Samaří, kde se Šimon kouzelník pokouší koupit si kněžství
Co byste si koupili, kdybyste obdrželi velký finanční obnos? ____________________

Někteří lidé se domnívají, že za peníze se dá koupit cokoli. Avšak některé
z nejcennějších věcí v životě se koupit nedají. Při studiu Skutků 8 se zaměřte na
dary od Boha, které se nedají koupit.

Ve Skutcích 7 jste se dozvěděli, že učedník Štěpán byl zabit rukou svých
pronásledovatelů. Přečtěte si Skutky 8:1–5 a zjistěte, co členové Církve v důsledku
pronásledování Církve v Jeruzalémě udělali. Slovo jímat ve verši 3 znamená násilím
odvádět.

Povšimněte si jména Filip ve verši 5. Filip byl jedním ze sedmi učedníků, kteří byli
ustanoveni pomáhat Dvanácti apoštolům pečovat o potřeby členů Církve. (Viz
Skutkové 6:5.)

Vraťte se k „Přehledu skutků apoštolů“ v lekci ze 17. bloku: 1. dni a přečtěte si
o pověření, které dal Spasitel svým apoštolům a které je zaznamenáno ve Skutcích
1:8. Jak podle Skutků 8:5 pomohl Filip toto pověření naplňovat?

Přečtěte si Skutky 8:6–8 a zjistěte, jak Samaritáni reagovali na Filipovo kázání a na
zázraky, které vykonal.

Přečtěte si Skutky 8:9–11 a povšimněte si, jak je zde popsán Šimon, muž
z tamějšího města.

Jaký vliv měl Šimon na druhé?
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Starší Bruce R. McConkie z Kvora Dvanácti apoštolů definoval kouzelnictví jako
„používání moci získané za pomoci nebo vlivu zlých duchů“. (Mormon Doctrine,
2nd ed. [1966], 747.)

Slovo mámil, tak jak je použito ve Skutcích 8:11, znamená udivoval a okouzloval.

Přečtěte si Skutky 8:12–13 a zjistěte, jak Šimon na Filipovo kázání reagoval.

Jak byl Šimon podle verše 13 ovlivněn zázraky a znameními, kterých byl svědkem?

Ve Skutcích 8:14–16 se dozvídáme, že Petr a Jan přišli do Samaří poté, co slyšeli, že
tam lidé přijali slovo Boží. Modlili se, aby obrácení Samaritáni obdrželi dar Ducha
Svatého.

Přečtěte si Skutky 8:17 a zaměřte se na to, co Petr a Jan udělali pro nové členy
Církve v Samaří.

Tento příběh dokládá tuto nauku: Dar Ducha Svatého je udílen po křtu
vkládáním rukou oprávněným nositelem kněžství.

Přečtěte si Skutky 8:18–19 a zjistěte, co Šimon Petrovi nabídl.

Pokud byste byli na Petrově místě, jak byste na Šimonovu nabídku zareagovali?
____________________

Přečtěte si Skutky 8:20–24 a zaměřte se na to, čemu Petr učil Šimona ohledně
získání kněžství.

Kněžství si nelze koupit za peníze.
Kněžství může být uděleno pouze
podle Boží vůle, protože patří Bohu.
Bůh stanovuje způsob, podle něhož
může člověk kněžství obdržet. (Viz
Články víry 1:5.)

Proč podle Skutků 8:21–23 nemohl Šimon kněžství ještě obdržet? V jakém smyslu
nebylo podle vás Šimonovo srdce „upřímé před Bohem“? (Skutkové 8:21.) Postřehy
týkající se toho, co to znamená být „v žluči hořkosti“ (Skutkové 8:23) najdete
v Almovi 41:11.

Tento příběh nás učí této pravdě: Kněžství je udělováno podle Boží vůle
a měřítka způsobilosti.

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

a. Proč je podle vás důležité vědět, že kněžství je jednotlivcům udělováno
pouze podle Boží vůle a měřítka způsobilosti?

b. Přečtěte si Nauku a smlouvy 121:36–42. Podle jakých zásad musí být
kněžství používáno? Co se stane mužům, kteří se pokusí používat kněžství
„v jakékoli míře nespravedlivosti“? (NaS 121:37.)
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Ve Skutcích 8:25 čteme, že Petr a Jan kázali evangelium v mnohých samaritánských
vesnicích.

Skutkové 8:26–40
Filip učí a křtí etiopského úředníka

2. Zamyslete se nad situacemi, kdy jste potřebovali nebo budete
potřebovat, aby vás někdo vedl. Do studijního deníku si napište

několik situací, kdy byste mohli vést někoho jiného. (Přemýšlejte o místech či
tématech, o nichž máte určité znalosti, nebo o talentech, které jste rozvinuli.)

Při studiu zbývající části Skutků 8 vyhledejte jeden z důležitých způsobů, jak
můžete vést druhé.

Přečtěte si Skutky 8:26 a zjistěte, kdo nařídil Filipovi, aby se vydal do Gázy. (Na
biblické mapě č. 11, „Svatá země v době novozákonní“, byste mohli
vyhledat Gázu.)

Přečtěte si Skutky 8:27–28 a zjistěte, koho Filip na své cestě potkal.

Co tento etiopský úředník ve svém voze dělal?

Přečtěte si Skutky 8:29–35 a zaměřte se na to, co se mezi Filipem a etiopským
úředníkem odehrálo.

Zvažte možnost označit si ve verši 29, kdo nabádal Filipa, aby šel k vozu etiopského
dvořana. Také byste si mohli ve verši 31 označit, co Etiopan podle svých slov
potřeboval, aby porozuměl Izaiášovým spisům. Zvažte možnost napsat si do písem
vedle Skutků 8:32–33 křížový odkaz na Izaiáše 53:7–8.

Pomocí slov vést, nabádání a příležitosti doplňte následující zásady, kterým se
můžeme naučit z Filipovy zkušenosti: Když budeme dbát ____________________
od Boha, můžeme získat ____________________ pomáhat
____________________ druhé k Ježíši Kristu.

Starší Jeffrey R. Holland z Kvora Dvanácti apoštolů učil o tom, jak je důležité
pomáhat vést druhé ke Spasiteli: „Přijít ke Kristu [viz NaS 20:59], dodržovat Jeho
přikázání, následovat Jeho příklad a vrátit se zpět k Otci je jistě tím nejvyšším
a nejposvátnějším cílem existence člověka. Druhým naším nejdůležitějším úkolem
v životě samozřejmě musí být pomáhat druhým dělat totéž – učit je, přesvědčovat
a s modlitbou je vést, aby také kráčeli stezkou vykoupení. Patrně z toho důvodu

president David O. McKay kdysi řekl: ‚Na žádném muži [nebo ženě] nemůže spočívat větší
zodpovědnost než být učitelem dětí Božích.‘ [Conference Report, Oct. 1916, 57.]“ („Od Boha
přišel mistr“, Liahona, červenec 1998, 25.)

3. Vyberte si jednu nebo více z těchto situací:

Situace č. 1: Mladý muž, se kterým se přátelíte, patří k jiné křesťanské církvi.
Jednoho dne pocítíte během oběda nabádání, abyste si s ním promluvili
o Církvi.
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Situace č. 2: Cestou ze školy vidíte mladou ženu, která pláče. Poznáváte v ní
členku svého sboru, která již několik let nepřišla na církevní shromáždění. Máte
pocit, že si s ní máte promluvit. Když se ji snažíte utěšit, popíše vám své těžkosti
a zeptá se: „Proč jen nemohu být šťastná?“

Situace č. 3: Matka mladého muže, se kterým jste v kontaktu na sociální síti,
nedávno zemřela. Pociťujete nabádání reagovat na následující příspěvek, který
tento mladík nedávno napsal: „Cítím se teď tak osaměle. Kéž by mi tak někdo
rozuměl.“

Do studijního deníku si napište, co byste řekli a udělali, abyste pomohli vést
dotyčného člověka k Ježíši Kristu. Do svého popisu zahrňte odpovědi na
tyto otázky:

a. O které pravdy evangelia byste se s tímto člověkem podělili, abyste ho
pomohli vést k Ježíši Kristu?

b. Který verš z písem byste mu možná doporučili ke studiu?

c. Co byste mu řekli, aby udělal?

Přečtěte si Skutky 8:36–40 a zaměřte se na to, co se stalo v důsledku toho, že Filip
učil etiopského úředníka o Ježíši.

4. Ve studijním deníku si odpovězte buď na jednu z následujících
otázek, nebo na obě:

a. Kdy a jak jste pomohli vést někoho k Ježíši Kristu?

b. Kdy a jak někdo pomohl vést k Ježíši Kristu vás?

Během osobní modlitby na začátku každého dne usilujte o vedení Ducha Svatého
a o to, abyste pociťovali Jeho nabádání. Poté během dne naslouchejte nabádáním
od Boha, která vám pomohou vést druhé k Ježíši Kristu.

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

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

Další otázky, úvahy a postřehy, o které bych se rád(a) podělil(a) se svým učitelem:
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18. BLOK: 3. DEN

Skutkové 9
Úvod
Ježíš se zjevil Saulovi (který se později nazýval Pavel) na jeho cestě do Damašku
a Saul poté oslepl. Saul se poté, co ho Ananiáš uzdravil, nechal pokřtít a začal kázat
v Damašku. Později odešel do Jeruzaléma, kde se připojil k místním učedníkům, ale
když ho řečtí Židé ohrožovali na životě, poslali ho apoštolové do Tarsu. Petr konal
zázraky v Lyddě a v Joppe.

Skutkové 9:1–9
Ježíš se zjevuje Saulovi na cestě do Damašku
Starší Jeffrey R. Holland z Kvora Dvanácti apoštolů učil tomu, proč musíme
odpouštět druhým:

„V mnohých z nás je něco, co nám zvláštním způsobem brání odpustit
a zapomenout na dřívější chyby – ať již naše vlastní, nebo chyby druhých. To není
dobré. Není to křesťanské. Je to v rozporu s velkolepostí a vznešeností Usmíření
Ježíše Krista. …

Dovolte lidem činit pokání. Nechte je růst. Věřte, že se mohou změnit a zlepšit. Je
toto víra? Ano! Je toto naděje? Ano! Je toto pravá láska? Ano! Především je to

pravá láska, čistá láska Kristova.“ („The Best Is Yet to Be“, Ensign, Jan. 2010, 25–26.)

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

a. V jakých situacích by mohlo být důležité dovolit druhým, aby se změnili
a zlepšili, a věřit tomu, že to dokáží?

b. Proč je pro vás důležité věřit, že se můžete změnit a zlepšit?

Při studiu Skutků 9 vyhledejte pravdy, kterým se můžeme naučit ze zkušenosti
někoho, kdo se změnil a zlepšil.

Většina textu ve Skutcích 9 se zaměřuje na příběh muže, který se jmenoval Saul.
„Saul se narodil v Tarsu, řeckém městě v Cilicii. (Viz Skutkové 21:39.) Narodil se
jako římský občan (viz Skutkové 16:37) a mluvil „židovsky“ (pravděpodobně
aramejsky) a řecky (viz Skutkové 21:37–40). Byl to Žid z rodové linie Benjamína (viz
Římanům 11:1) a byl nábožným farizeem (viz Skutkové 23:6), který horlivě
pronásledoval a mučil následovníky Ježíše Krista (viz Skutkové 9:1–2.) Později byl
znám pod svým latinským jménem Pavel. [Viz Skutkové 13:9.]“ (New Testament
Student Manual [Church Educational System manual, 2014], 294.) Saula
v Jeruzalémě učil Gamaliel (viz Skutkové 22:3), známý farizeus a uznávaný učitel
židovského zákona (viz Skutkové 5:34–40.)

O Saulovi poprvé čteme ve Skutcích 7, kde se popisuje ukamenování učedníka
Štěpána. Možná si vzpomenete, že ti, kteří kamenovali Štěpána, odložili svrchní
oděv k nohám Saula. (Viz Skutkové 7:58–59.)
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Přečtěte si Skutky 8:1–3; 9:1–2 a zjistěte, jak se Saul choval k následovníkům Ježíše
Krista. Mohlo by být užitečné vědět, že jímat (Skutkové 8:3) znamená násilím
odvádět.

Přečtěte si Skutky 9:3–6 a zaměřte se na to, co Saul zažil, když putoval do Damašku
zatknout učedníky Ježíše Krista, kteří tam žili.

Všimněte si slov „proti ostnům se zpěčovati“ ve Skutcích 9:5. „‚Osten‘ označuje
bodec, což je ostré kopí nebo hůl, která se používala k pohánění dobytka.
Tvrdohlavá zvířata, která se nechtějí pohnout, občas na oplátku kopou, doslova
kopou ‚proti ostnům‘. Takováto reakce pouze zvyšuje utrpení zvířete, protože si
přivodí další bolestivé pobídky od svého pána. Spasitel vysvětluje, že pokud bude
Saul dál bojovat proti Němu, přivodí si jen utrpení. V řecké literatuře byla slova
‚proti ostnům se zpěčovati‘ velmi dobře známou metaforou pro odporování
božstvu.“ (New Testament Student Manual, 295.)

Povšimněte si Saulovy otázky ve Skutcích 9:6. Co se díky této otázce o Saulovi
můžete dozvědět?

Podle překladu Skutků 9:7 od Josepha Smitha ti, kteří Saula na jeho cestě
doprovázeli, viděli světlo, ale neslyšeli Ježíšův hlas, když promlouval k Saulovi. (Viz
Překlad Josepha Smitha, Skutkové 9:7 [v Průvodci k písmům]; viz také Skutkové
22:9.)

Po tomto vidění Saul fyzicky oslepl. Odvedli ho do Damašku a tři dny nic nejedl
ani nepil.

Představte si, že jste Saul. Jaké byste možná měli v této době myšlenky a pocity,
kdybyste před tím agresivně pronásledovali učedníky Ježíše Krista?

Skutkové 9:10–22
Saul je uzdraven Ananiášem z Damašku, je pokřtěn a káže o Ježíši Kristu
Přečtěte si Skutky 9:10–12 a zaměřte se na to, co Pán přikázal Ananiášovi,
spravedlivému členovi z Damašku, aby udělal.

Mějte na paměti, že Saul měl původně v úmyslu jít do Damašku a pozatýkat lidi,
jako byl Ananiáš. Kdybyste byli Ananiášem a znali byste Saulovu pověst, co byste si
možná mysleli poté, co byste takový příkaz od Pána dostali?

Přečtěte si Skutky 9:13–16 a zjistěte, čemu Pán Ananiáše učil o Saulovi.

Jak se lišil Pánův pohled na Saula od toho Ananiášova? ____________________

Ve Skutcích 9:15 si povšimněte, k jakému konkrétnímu dílu Pán Saula vyvolil. Co
by Saula, na základě toho, co víte o jeho životě, mohlo připravit na to, aby
předstoupil „před pohany i krále, i před syny Izraelské“ a kázal evangelium? (Mohli
byste se vrátit k popisu Saula, který jste četli v této lekci již dříve.)
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Ananiáš Saulovi požehnal, aby znovu
získal zrak.

Co dalšího podle Skutků 9:16 Pán řekl, že se Pavlovi stane, i když bude vyvolenou
nádobou před pohany a králi?

Pravdy, kterým se můžeme naučit ze Skutků 9:13–16 zní: Pán nás vidí takové,
jakými se můžeme stát a Pán ví, jaký máme potenciál k tomu, abychom Mu
mohli pomáhat na Jeho díle.

2. Když přemýšlíte o těchto pravdách, představte si, jak vás vidí Bůh.
Do studijního deníku jednoduše nakreslete sami sebe a napište

seznam některých svých schopností a charakterových rysů, které by podle vás
mohl Pán využít k tomu, abyste Mu pomáhali na Jeho díle.

Ve Skutcích 9:17 si povšimněte toho, že
Ananiáš Saulovi požehnal, aby získal
zrak a aby byl naplněn Duchem
Svatým. Jak se podle Skutků 9:18–20
lišil Saulův náhled na Boha poté, co mu
Bůh vrátil zrak, od toho, jak na Boha
nahlížel předtím?

Saul svým pokáním, křtem a kázáním
projevil víru v Ježíše Krista a podrobení
se Jeho vůli.

Přečtěte si Skutky 9:21–22 a zjistěte, jak
lidé na Saulovo kázání reagovali.

Otázka, kterou Saul položil Pánu ve Skutcích 9:6, je projevem jeho pokory a touhy
podrobit se vůli Páně. Podobně jako Saul se i my, když se podrobíme Pánově
vůli, budeme moci změnit a dosáhnout potenciálu, který v nás Pán vidí.

Abyste lépe porozuměli tomu, co to znamená podrobovat se Pánově vůli,
představte si, že máte hroudu měkké hlíny a hroudu ztvrdlé hlíny. Jak se bude vaše
snaha vytvořit něco z měkké hlíny lišit od snahy vytvořit něco ze ztvrdlé hlíny?

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

a. Jak lze tyto dva odlišné druhy hlíny přirovnat ke schopnosti člověka podrobit
se Pánově vůli?

b. Jak vám nebo druhým lidem pomohlo podrobení se vůli Páně k tomu,
abyste se změnili a dosáhli potenciálu, který ve vás nebo v nich vidí Pán?

Zamyslete se nad tím, jak se otázka „Pane, co chceš, abych činil?“ (Skutkové 9:6)
týká vašeho života.

President Ezra Taft Benson učil: „[Člověk] nemůže v životě položit důležitější
otázku, než je ta, kterou položil Pavel: ,… Pane, co chceš, abych činil?‘ [Člověk]
nemůže udělat nic důležitějšího, než žít tak, aby obdržel odpověď na tuto otázku
a poté podle ní jednal.“ („Listen to a Prophet’s Voice“, Ensign, Jan. 1973, 57).
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Nepřestávejte se upřímně modlit a hledat odpověď na tuto otázku a jednejte na
základě jakéhokoli nabádání, které obdržíte.

Skutkové 9:23–31
Saulův život je v Damašku a poté i v Jeruzalémě ohrožen a apoštolové ho posílají
do Tarsu
Ve Skutcích 9:23–26 čteme, že Židé v Damašku se spikli, aby Saula zabili, ale
členové Církve mu pomohli z města uniknout. Také se dočítáme, že Saul přišel do
Jeruzaléma, kde se „pokoušel … přitovaryšiti k učedlníkům, ale báli se ho všickni,
nevěříce, by byl učedlníkem“. (Skutkové 9:26.)

Proč se podle vás členové Církve zdráhali přijmout skutečnost, že Saul se stal
učedníkem Ježíše Krista?

Ve Skutcích 9:27–31 čteme, že Barnabáš, člen Církve (viz Skutkové 4:36–37), přivedl
Saula k apoštolům a vyprávěl jim o Saulově vidění a o jeho neohroženém kázání
v Damašku. Členové Církve poté přivítali Saula do svého společenství. Když řečtí
Židé v Jeruzalémě usilovali o to, aby Saula zabili, církevní vedoucí ho poslali do
Tarsu. Ve Skutcích 9:31 se také dozvídáme, že Církev v Judeji, Galileji a Samaří
zažívala pokoj a růst.

Skutkové 9:32–43
Petr koná zázraky v Lyddě a v Joppe
Přemýšlejte o někom, komu byste chtěli pomoci obrátit se k Pánu a věřit v Něho.
Při studiu zbývající části Skutků 9 vyhledejte jeden ze způsobů, jak můžete tomuto
člověku a druhým lidem pomoci obrátit se k Pánu.

Skutkové 9:32–35 a Skutkové 9:36–42 popisují zázraky, které Petr vykonal v Lyddě
a v Joppe. Při četbě těchto veršů se zaměřte na zázraky, které Petr vykonal, a na to,
jak na ně lidé reagovali. Následující vysvětlení vám v tom může pomoci: V Překladu
Josepha Smitha Skutků 9:32 (v anglickém vydání Bible SPD) čteme: „Když Petr
procházel všemi těmito krajinami.“ (Kurzíva přidána.) Slova roznemohši se ve
verši 37 znamenají, že onemocněla, a slova aby sobě neobtěžoval ve verši 38
znamenají: aby neotálel.

Jak lidé v Lyddě a v Joppe reagovali na Petrovu službu? Jedna ze zásad, kterým se
můžeme z Petrova příkladu naučit, zní takto: Tím, že sloužíme druhým, můžeme
lidem pomoci obrátit se k Pánu a věřit v Něho.

Jedním ze způsobů, jak můžeme sloužit druhým, je udělení kněžského požehnání.
Tabitin (Dorčin) příklad ve Skutcích 9:36, 39 ukazuje, jakým dalším způsobem
můžeme sloužit druhým. Být plný „skutků dobrých“ (Skutkové 9:36) a sloužit
druhým může pomoci druhým obrátit se k Pánu.

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

a. Kdy vám nebo druhým lidem pomohly něčí dobré skutky obrátit se k Pánu
a věřit v Něho?

b. Jak můžete druhým sloužit? (Buďte konkrétní a zapište si dva nebo tři
příklady.)
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5. Do studijního deníku si pod dnešní látku napište toto:

Prostudoval(a) jsem si Skutky 9 a dokončil(a) jsem tuto lekci (datum).

Další otázky, úvahy a postřehy, o které bych se rád(a) podělil(a) se svým učitelem:
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18. BLOK: 4. DEN

Skutkové 10–12
Úvod
Bůh zjevil Petrovi ve vidění, že evangelium má být kázáno pohanům. Petr učil
Kornelia a členy jeho domácnosti evangeliu a později urovnal spory mezi
židovskými Svatými ohledně kázání evangelia pohanům. Dílo Páně postupovalo
kupředu navzdory pronásledování. Heródes Agrippa I., vnuk Heródesa Velikého,
zabil apoštola Jakuba a poté zatkl a uvěznil Petra. Noc před tím, než měl být Petr
popraven, mu anděl pomohl z vězení uniknout. Anděl Boží potrestal Heródesa
a hlásání evangelia pokračovalo dál.

Skutkové 10
Bůh zjevuje Petrovi ve vidění, že evangelium má být kázáno pohanům
Co vám dává důvěru někoho následovat?

Představte si, že jste součástí skupiny, která zabloudila. Několik členů skupiny
nabídne, že ostatní dovede do bezpečí, každý však navrhuje jinou cestu. Co by
rozhodovalo o tom nebo co by mělo vliv na to, kterého člověka byste následovali?
____________________

Při studiu Skutků 10–12 se zaměřte na pravdy, které vám mohou pomoci získat
důvěru následovat ty, které Pán povolal, aby vedli Jeho Církev.

Vysvětlete, že až doposud bylo v novozákonní době evangelium kázáno s několika
výjimkami pouze Židům. Dokonce i Ježíš kázal pouze „ovcem zahynulým z domu
Izraelského“ a přikázal apoštolům, aby činili totéž. (Viz Matouš 10:5–6.) Spasitel
však svým učedníkům řekl, že poté, co na ně sestoupí Duch Svatý, budou kázat
evangelium „až do posledních končin země“. (Skutkové 1:8.) Ve Skutcích 10 čteme
o významné změně týkající se fungování Církve, která napomohla tomu, aby se
tak stalo.

Přečtěte si Skutky 10:1–2 a zaměřte se na podrobnosti o pohanovi jménem
Kornelius.

Kornelius byl setník (neboli centurion). Setník byl „důstojník v římském vojsku
velící oddílu 50 až 100 mužů. Tento oddíl tvořil šedesátinu řecké legie.“ (Průvodce
k písmům, „Setník“, scriptures.lds.org.)

Podle církevního postupu tehdejší doby nemohl Kornelius, jakožto pohan, vstoupit
do Církve, aniž by nejdříve konvertoval k judaismu. Jak Kornelius projevil víru
v Boha, i když nemohl vstoupit do Církve?
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Jak je zaznamenáno ve Skutcích
10:3–48, Petr měl vidění, kterému
zpočátku nerozuměl. Avšak díky tomu,
že následoval Ducha, byl představen
Korneliovi, jenž měl vidění, ve kterém
mu anděl oznámil, že Pán vyslyšel jeho
modlitby. Petr přišel ke Korneliovi
domů a učil ho i jeho rodinu evangeliu.
Na všechny v tomto domě sestoupil
Duch Svatý. Petr poznal, že vidění,
v němž mu bylo přikázáno, aby jedl
zvířata označená za nečistá, bylo nebeským pokynem k tomu, aby kázal
evangelium pohanům a aby jim umožnil dát se pokřtít, aniž by museli nejprve
konvertovat k judaismu.

1. Ve studijním deníku vypracujte tyto úkoly:

a. Přečtěte si Skutky 10:34–35 a zaznamenejte si jakékoli myšlenky či pocity
ohledně toho, čemu se podle textu těchto dvou veršů Petr naučil.

b. Přečtěte si 2. Nefiho 26:33 a odpovězte na tuto otázku: Co to znamená, že
„Bůh není přijimač osob“? (Skutkové 10:34.)

Zamyslete se nad tím, co následující slova vyjadřují o tom, že Bůh není „přijimač
osob“ (neboli že nikomu nestraní):

„Evangelium Ježíše Krista je určeno pro každého. Kniha Mormonova prohlašuje, že černí i bílí,
porobení i svobodní, muži i ženy jsou všichni Bohu stejní. (Viz 2. Nefi 26:33.) Toto je oficiální
učení Církve.

Od počátku byli do Církve vítáni a křtěni lidé všech ras a barev pleti. …

Církev jednoznačně odsuzuje rasismus, včetně jakéhokoli rasistického jednání, jehož se
v minulosti dopustili jednotlivci v Církvi i mimo ni. V roce 2006 president Církve Gordon
B. Hinckley prohlásil, že ‚nikdo, kdo se pohrdavě vyjadřuje o lidech jiné rasy, se nemůže
považovat za opravdového Kristova učedníka. Ani se o sobě nemůže domnívat, že žije v souladu
s učením Církve. … Kéž si všichni uvědomujeme, že každý z nás je synem nebo dcerou našeho
Otce v nebi, který miluje všechny své děti.‘ [„Potřeba být laskavější“, Liahona, květen 2006, 58.]“
(„Race and the Church: All Are Alike unto God“ [„Rasa a Církev: všichni jsou Bohu stejní“]
mormonnewsroom.org/article/race-church.)

Skutkové 11:1–18
Petr urovnává spory mezi židovskými Svatými ohledně hlásání evangelia pohanům
Co si podle toho, co se dočítáte ve Skutcích 10:28, možná židovští Svatí pomysleli,
když se doslechli o Petrově jednání s pohanem?

Přečtěte si Skutky 11:1–3 a zjistěte, jak učedníci reagovali na to, co Petr udělal.

Jak je zaznamenáno ve Skutcích 11:4–15, Petr učedníkům popsal vidění, které on
a Kornelius měli. Řekl jim, že Kornelius a členové jeho domácnosti přijali učení
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Ježíše Krista a poté zakusili moc Ducha Svatého tak, jako ji zakusili Petr i ostatní
učedníci.

Přečtěte si Skutky 11:16–17 a zaměřte se na Petrova závěrečná slova určená
učedníkům.

Co měl podle vás Petr na mysli, když řekl: „Kdož jsem já byl, abych mohl zabrániti
Bohu?“ (Skutkové 11:17.) ____________________

Přečtěte si Skutky 11:18 a zjistěte, jak učedníci na Petrovo vysvětlení reagovali.

Jak učedníci reagovali, když se dozvěděli, že Petr byl veden Bohem?

Jedna ze zásad, kterým se můžeme z tohoto příběhu naučit, zní: Když víme, že ti,
kteří předsedají Církvi, jsou vedeni Bohem, můžeme je s důvěrou
podporovat a následovat. Tato zásada byla potvrzena v písmech posledních dnů,
která zaznamenávají, že Bůh zjevuje svou vůli těm, kteří jsou držiteli klíčů kněžství,
jež potřebují k tomu, aby mohli předsedat Církvi. (Viz NaS 1:38; 28:2, 7; 42:11;
107:65–66.)

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

a. Jak jste poznali, že ti, kteří předsedají Církvi, jsou vedeni Bohem?

b. Které rady od proroků jste se rozhodli následovat, protože víte, že proroci
jsou vedeni Bohem?

3. Ve studijním deníku si písemně stanovte cíl, který vám pomůže
získat silnější svědectví o tom, že ti, kteří předsedají Církvi, jsou

vedeni Bohem.

Skutkové 11:19–30
Dílo Páně postupuje kupředu navzdory pronásledování
Ve Skutcích 11:19–26 je zaznamenáno, že kvůli pronásledování byli někteří učedníci
rozptýleni po celé oblasti, ale věrně kázali evangelium Ježíše Krista, ať již šli
kamkoli. Ve Skutcích 11:27–30 je zaznamenáno, že proroci přišli „z Jeruzaléma …
do Antiochie“ a jeden z nich, Agabus, svědčil o tom, že zemi postihne hladomor.
Poté bylo vyvinuto úsilí, aby se lidem v Judeji dostalo pomoci.
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Skutkové 12:1–17
Heródes zabíjí Jakuba a zatýká Petra, který z vězení zázračně uniká
Kompas ukazuje na sever, protože
zemské magnetické pole severního pólu
přitahuje severní konec magnetu
zabudovaného do kompasu. Někde
poblíž kompasu (nikoli však poblíž
bodu označujícího sever) nakreslete
křížek X a představte si, že tento křížek
představuje magnet.

Jak by tento magnet ovlivnil chování
střelky kompasu?

Jak by to ovlivnilo vaši schopnost se
správně rozhodnout ohledně toho,
kterým směrem se vydat?

Při studiu Skutků 12 se zaměřte na vlivy, které mohou narušovat naši schopnost se
správně rozhodovat.

Od Štěpánovy mučednické smrti zažívali členové Církve v Jeruzalémě a v okolních
městech stupňující se pronásledování. Přečtěte si Skutky 12:1–4 a zjistěte, jaký měl
na tomto pronásledování podíl král Heródes Agrippa.

Koho Heródes zabil?

Jakub zmiňovaný ve verši 2 byl apoštol Jakub, bratr apoštola Jana a Zebedeův syn.
Podle záznamů byl Jakub prvním apoštolem, který v dobách rané křesťanské
Církve zemřel mučednickou smrtí. Spolu s Petrem a Janem byl také členem Prvního
předsednictva.

Koho podle Skutků 12:3 Jakubova smrt potěšila?

Slovo „Židům“ se ve verši 3 týká vlivných židovských vůdců v Jeruzalémě, kteří
podporovali pronásledování Církve Ježíše Krista. Heródes Agrippa „toužil po tom,
aby byl považován za ortodoxního Žida“ (Bible Dictionary, „Herod“), a usiloval
o to, aby se zavděčil židovským vůdcům. Poblíž křížku X a poblíž kompasu napište:
Jestliže se budeme snažit zavděčit spíše druhým než Bohu, pak …

Co Heródes udělal poté, co viděl, že zavraždění Jakuba židovské vůdce potěšilo?

Když se zamyslíte nad obrázkem kompasu a křížku X, jak Heródesova touha
zavděčit se spíše druhým než Bohu ovlivnila směr, jímž se ubíral jeho život?

Na základě toho, čemu se můžeme naučit z Heródesova příkladu, dokončete
zásadu na tabuli: Jestliže se budeme snažit zavděčit spíše druhým než Bohu,
pak ____________________.

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

a. Jaké další příklady, kromě Heródesova, ukazují, že úsilí zavděčit se spíše
druhým než Bohu, může vést člověka k hříchu?
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Anděl Páně vysvobodil Petra z vězení.

b. Jak vás může vaše touha zavděčit se druhým odvádět od vašeho Otce
v nebi? Co uděláte pro to, abyste odolali tomu, abyste byli svedeni k hříchu?

Zamyslete se nad tím, jak vás může přání zavděčit se druhým odvádět od vašeho
Otce v nebi.

Přečtěte si Skutky 12:5–6. Co v této době dělali členové Církve?
____________________

Přečtěte si Skutky 12:7–10. Jaká omezení a jaké překážky Petr během svého úniku
překonal? ____________________

Přečtěte si Skutky 12:11–15. Kdy si Petr
uvědomil, že to, co se stalo, je
skutečnost, a nikoli vidění?
____________________

Co se stalo, když Petr zaklepal na dveře
Mariina domu?

Přečtěte si Skutky 12:16–17. Komu Petr
připisoval zásluhy za svůj únik z vězení?
____________________

Znovu se podívejte na Skutky 12:5
a zamyslete se nad tím, jak se tento verš
týká Petrova úniku z vězení.

Co podle vás slova „modlitba pak
ustavičná … dála se“ (Skutkové 12:5)
naznačují o upřímnosti a vroucnosti
modliteb členů Církve?

Tento příběh dokládá pravdu, která zní:
Naše upřímné a vroucí modlitby
zvou do našeho života a do života
druhých Boží zázraky a požehnání.

Co znamená upřímně a vroucně se modlit? ____________________

Tato zásada neznamená, že když jsou naše modlitby upřímné a vroucí, automaticky
získáme vše, o co se modlíme. Mezi další faktory, které přispívají k tomu, abychom
obdrželi Boží zázraky a požehnání, patří Boží vůle a načasování a také osobní
svoboda jednání.

Přečtěte si následující slova a zaměřte se na to, proč je modlitba důležitá: „Modlitba je úkon,
kterým se uvádí do vzájemného souladu vůle Otcova a vůle dítěte. Cílem modlitby není změnit
vůli Boží, ale zajistit nám i dalším lidem požehnání, která je Bůh již ochoten udělit, ale pod
podmínkou, že o ně požádáme. Požehnání vyžadují určitou práci nebo úsilí na naší straně, než je
můžeme získat. Modlitba je druh práce a je to stanovený prostředek k získání těch nejvyšších
požehnání.“ (Bible Dictionary, „Prayer“.)
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5. Do studijního deníku si napište odpověď na dvě nebo více
těchto otázek:

a. Jaký je podle tohoto citátu z Bible Dictionary jeden z důležitých účelů
modlitby?

b. Proč je důležité pamatovat na to, že účelem modlitby není měnit Boží vůli?

c. Kdy vaše upřímné a vroucí modlitby přizvaly do vašeho života nebo do
života těch, za které jste se modlili, Boží zázraky a požehnání?

Přemítejte o tom, za koho nebo za co se můžete modlit. Zamyslete se nad tím, jak
byste se mohli upřímněji a vroucněji modlit, abyste do svého života přivolali
požehnání a zázraky, které je vám i druhým Bůh ochoten udělit.

Skutkové 12:18–25
Anděl Boží potrestal Heródesa a hlásání evangelia pokračuje dál
Ve Skutcích 12:18–25 je zaznamenáno, že Heródes se dozvěděl o Petrově útěku
a popravil strážné, kteří podle něho byli za Petrův útěk zodpovědní. V těchto
verších se také dozvídáme, že Heródes promluvil k lidem, kteří ho zahrnuli chválou
a tvrdili, že mluvil jako bůh. Protože Heródes nevzdal slávu Bohu, anděl ho
potrestal nemocí, a on zemřel.

Je důležité porozumět tomu, že Bůh trestá zlovolné podle své vůle a načasování. Ne
všichni zlovolní jsou potrestáni okamžitě. (Viz Alma 14:10–11.)

Co se podle Skutků 12:24 stalo s misionářskou prací Církve navzdory
pronásledování, kterému její členové čelili? ____________________

Projděte si pravdy, kterým jste se v této lekci naučili, a zamyslete se nad tím, jak je
uplatníte v životě.

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

Prostudoval(a) jsem si Skutky 10–12 a dokončil(a) jsem tuto lekci (datum).

Další otázky, úvahy a postřehy, o které bych se rád(a) podělil(a) se svým učitelem:
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19. BLOK: 1. DEN

Skutkové 13–14
Úvod
Pavel (dříve nazýván Saul) se vydal na svou první misionářskou cestu se
společníkem Barnabášem. Uprostřed pokračujícího pronásledování kázali
evangelium a zakládali odbočky Církve. Když Židé odmítli přijmout slovo Boží,
Pavel a Barnabáš se zaměřili na kázání mezi pohany.

Skutkové 13:1–13
Pavel a Barnabáš se vydávají na misionářskou cestu a kárají falešného proroka
Následující stupnice představuje rozsah protivenství, s nimiž se člověk může setkat,
když se snaží žít podle evangelia. Jeden konec stupnice představuje žádné
protivenství a druhý konec stupnice představuje neustálé protivenství.

Na stupnici napište jméno Mojžíš tam, kde to podle vás určuje úroveň protivenství,
jemuž Mojžíš čelil. Totéž udělejte i pro Josepha Smitha a Nefiho. Kam byste na
stupnici napsali své jméno na základě toho, jakému protivenství čelíte, zatímco se
snažíte žít podle evangelia?

Každý učedník Ježíše Krista v různých obdobích svého života a v různé míře zakusí
protivenství. Během studia Skutků 13–14 vyhledejte zásady, které pro vás mohou
být vodítkem, zatímco ve snaze žít spravedlivě zakoušíte protivenství.

Ve Skutcích 13:1–2 se dozvídáme, že když se jistí proroci a učitelé shromáždili
v Antiochii, obdrželi pokyn od Ducha Svatého, že Saul a Barnabáš mají být
povoláni kázat společně evangelium.

Pavel před tímto povoláním na misii věnoval od svého obrácení čas tomu, že se učil
evangeliu Ježíše Krista (viz Galatským 1:17–18) a poté učil a kázal evangelium
v Damašku, Jeruzalémě, Tarsu, Sýrii, Cilicii a Antiochii. (Viz Bible Dictionary
v anglickém vydání Bible SPD, „Paul“.) Barnabáš byl Žid z Kypru, který se obrátil
k evangeliu Ježíše Krista. (Viz Skutkové 4:36.)

Ve Skutcích 13:3–6 se dozvídáme, že poté, co byli Saul a Barnabáš ustanoveni na
misii, putovali z Antiochie na ostrov Kypr a kázali v synagoze ve městě Salamis.
Odtud putovali na druhou stranu ostrova do města Páfos.
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Pavlova první misionářská cesta. (Viz Skutkové 13–14.)

Přečtěte si Skutky 13:6–8 a zjistěte, co se stalo, když Saul a Barnabáš přijeli do Páfu.

Přečtěte si Skutky 13:9–12 a zjistěte, co se stalo Elymovi (ve Skutcích 13:6
nazývaném Barjezus), čarodějníkovi a falešnému prorokovi. Můžete zvážit možnost
označit si, jak svědectví o Boží moci ovlivnilo římského vladaře Sergia Paula ve
verši 12.

Jednou ze zásad, kterým se můžeme naučit ze Skutků 13:9–12, je to, že moc Boží
je daleko větší než moc ďáblova. Zvažte možnost napsat si tuto zásadu do písem
vedle těchto veršů.

1. Ve studijním deníku vypracujte tyto úkoly:

a. Vysvětlete, jak by vám v době, kdy v životě čelíte protivenství, mohlo
pomoci porozumění tomu, že Boží moc nesrovnatelně převyšuje moc
ďáblovu.

b. Uveďte dvě nebo tři situace, v nichž by vám mohlo pomoci, kdybyste na
tuto zásadu pamatovali.

Povšimněte si, že Skutkové 13:9 poukazují na změnu v písmech ze jména Saul na
jméno Pavel. (Viz Skutkové 13:13.)
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Skutkové 13:14–43
Pavel vypráví o historii Izraelitů a svědčí o tom, že příchod Ježíše Krista byl
naplněním Božích zaslíbení
Zamyslete se nad nějakou chybou,
kterou byste rádi vrátili zpět. Někdy se
protivenství, kterému čelíme, vyskytne
v důsledku našich hříšných rozhodnutí.
Během studia Skutků 13:14–43
vyhledejte zásadu, která vám může
pomoci překonat tento druh
protivenství.

Ve Skutcích 13:14–37 je zaznamenáno,
že Pavel a Barnabáš odešli z Kypru
a pluli do Pamfylie, která se nacházela
na jižním pobřeží dnešního Turecka. Z blíže neurčeného důvodu se jeden z jejich
společníků – Jan Marek – rozhodl, že je opustí a vrátí se domů. Pavel se o sabatu
postavil před muže v synagoze ve městě Antiochie v Pisidii a vyprávěl o historii
Izraele, včetně egyptského zajetí, získání zaslíbené země, božského povolání krále
Davida a příchodu Spasitele prostřednictvím Davidova sémě. Pavel poté učil
o životě a poslání Ježíše Krista.

Přečtěte si Skutky 13:32–33 a zjistěte, čemu Pavel učil o Ježíši Kristu. Mohli byste si
v písmech označit, čemu o Spasiteli učil.

Přečtěte si Skutky 13:38–39 a zaměřte se na to, jaké požehnání můžeme podle
Pavlových slov skrze Usmíření Ježíše Krista obdržet.

Ze Skutků 13:38–39 se učíme této zásadě: Skrze Usmíření Ježíše Krista nám
mohou být odpuštěny hříchy a můžeme být ospravedlněni.

Slovo ospravedlněni, jak je použito ve verši 39, znamená „míti prominuto potrestání
za hřích a býti prohlášen nevinným“. (Průvodce k písmům, „Ospravedlnění,
Ospravedlniti“, scriptures.lds.org.) Když je člověk ospravedlněn skrze Usmíření
Ježíše Krista, jeho vztah s Bohem je opětně napraven.

Až budete číst, čemu starší D. Todd Christofferson z Kvora Dvanácti apoštolů učil
o tom, co to znamená být skrze Usmíření Ježíše Krista ospravedlněn, označte si
požehnání, která podle jeho slov přicházejí skrze pokání: „Ježíš trpěl a vydal svůj
život ve smírné oběti za hřích. Moc Jeho Usmíření umožňuje vymazat důsledky
hříchu v nás. Když činíme pokání, Jeho smírná milost nás ospravedlní a očistí. (Viz
3. Nefi 27:16–20.) Je to, jako bychom nikdy nepovolili, jako bychom nikdy

nepodlehli pokušení.“ („Aby byli jedno v nás“, Liahona, listopad 2002, 71.)

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

a. Co musíme dělat, aby nám byly skrze Usmíření Ježíše Krista odpuštěny
hříchy a abychom byli ospravedlněni?
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b. Kterým lidem z písem byly odpuštěny hříchy a byli ospravedlněni skrze
Usmíření Ježíše Krista?

Máte-li přístup ke zpěvníku náboženských písní, zazpívejte si nebo si přečtěte první
dvě sloky náboženské písně „Jak nesmírnou láskou“. (Náboženské písně, č. 113.)
Během zpěvu nebo četby se zaměřte na to, jak autor této náboženské písně vyjádřil
svou vděčnost za Spasitelovo Usmíření a za odpuštění.

3. Do studijního deníku si napište odpověď na tuto otázku: Jaké
pocity chováte vůči Ježíši Kristu, když se zamyslíte nad tím, jak vám

Jeho Usmíření umožňuje, aby vám byly odpuštěny hříchy?

Následujte prosím každé nabádání Ducha Svatého, které obdržíte a které vám
pomůže získat odpuštění a ospravedlnění skrze Usmíření Ježíše Krista.

Skutkové 13:40–43 vysvětlují, že mnoho pohanů Pavla po jeho kázání požádalo,
aby je učil i během příštího sabatu.

Skutkové 13:44–52
Pavel a Barnabáš odvážně káží navzdory narůstajícímu pronásledování
Během příštího sabatu přišli Pavlovi a Barnabášovi, kteří učili slovu Božímu,
naslouchat téměř všichni obyvatelé města.

Přečtěte si Skutky 13:44–52 a porovnejte postoje a skutky Židů s postoji a skutky
pohanů, kteří si přišli Pavla a Barnabáše vyslechnout. „Ženy nábožné a poctivé“,
o nichž se zmiňuje verš 50, byly ženy, které byly v místní společnosti vysoce
uznávané.

Povšimněte si, že Překlad Josepha Smitha Skutků 13:48 objasňuje, že „tolik, kolik
jich uvěřilo, bylo ustanoveno k životu věčnému“. (Překlad Josepha Smitha,
Skutkové 13:48, v anglickém vydání Bible SPD.) Slovo ustanoveno v tomto verši
mohlo znamenat, že byli obráceni a podnikli kroky nezbytné k získání věčného
života. K těmto krokům patří křest, přijetí daru Ducha Svatého, poslušnost
a vytrvání do konce s vírou.
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Skutkové 14
Pavel a Barnabáš káží evangelium a konají zázraky uprostřed pokračujícího
pronásledování
Proč podle vás Pán dovoluje, aby dobří
lidé procházeli těžkými zkouškami?
____________________

Během studia Skutků 14 vyhledejte
zásadu, která vám může pomoci
porozumět tomu, jak na tuto otázku
odpovědět.

Skutkové 14:1–21 popisují několik
soužení, kterými Pavel a Barnabáš
prošli, zatímco pokračovali v kázání.
Přečtěte si následující verše a zjistěte,
jakým soužením misionáři čelili,
a zvažte možnost si je v písmech
označit:

• Skutkové 14:1–2

• Skutkové 14:8–18

• Skutkové 14:19–20

4. Do studijního deníku si napište odpověď na tuto otázku: Co byste
si nejspíš pomysleli, kdybyste v těchto zkouškách byli s Pavlem

a Barnabášem?

Přečtěte si Skutky 14:22 a zjistěte, čemu Pavel učil o soužení.

Z tohoto verše se učíme této zásadě: Když budeme věrně procházet soužením,
budeme připraveni na vstup do celestiálního království.

Přemítejte o požehnáních, která jste obdrželi vy nebo lidé, které znáte, když jste vy
nebo oni věrně snášeli soužení. Jak nás podle vašeho názoru může na nebeské
království připravit to, když budeme věrně snášet soužení?

Máte-li přístup k internetu, pusťte si video ze série Mormon Messages
s názvem „The Refiner’s Fire“ [„Tavičův oheň“] (5:02), které je k dispozici na

stránkách LDS.org. Při sledování videa se zaměřte na to, jaká požehnání se mohou
dostavit, když věrně snášíme soužení.

Vyberte si nějakou zásadu, které jste se během studia Skutků 13–14 naučili a která
vám během zkoušek nejvíce pomůže. Napište si vybranou zásadu na kartičku nebo
na kus papíru. Zvažte možnost umístit si tuto zásadu někam, kde ji často uvidíte
(na zrcadlo, na skříňku ve škole nebo na jiné místo, které máte často na očích), aby
vám dodávala sílu a povzbuzení, kdykoli budete čelit soužení.

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

Prostudoval(a) jsem si Skutky 13–14 a dokončil(a) jsem tuto lekci (datum).

Další otázky, úvahy a postřehy, o které bych se rád(a) podělil(a) se svým učitelem:
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19. BLOK: 2. DEN

Skutkové 15
Úvod
Členové Církve z Judeje putovali do Antiochie a učili obrácené pohany, že mají-li
být spaseni, musí být obřezáni. Pavel a Barnabáš přednesli tuto záležitost
apoštolům v Jeruzalémě. Tato událost, které se někdy říká jeruzalémská konference,
se konala přibližně v letech 49–50 po Kr. Petr na této konferenci svědčil o tom, že
Bůh spasí věrné Židy a pohany bez ohledu na to, zda byli obřezáni, či nikoli. Jakub
schválil Petrova slova tím, že použil slova z písem. Apoštolové poslali dopisy
členům Církve v Antiochii, v Sýrii a v Cilicii, ve kterých vysvětlili, že obřízka není
pro spasení nezbytná. Pavel si za svého misionářského společníka vybral Sílase
a vydal se na druhou misii.

Skutkové 15:1–29
Petr a další apoštolové skrze inspirovanou radu stanovují, že obřízka se již
nepožaduje
Napište si alespoň pět zásadních rozhodnutí, která budete muset učinit nyní
a v budoucnu: ____________________

Přemýšlejte o tom, jak byste odpověděli na tyto otázky:

• Proč je moudré vyhledat Boží pomoc, když činíme důležitá rozhodnutí?

• Co můžete dělat, abyste poznali Boží vůli ohledně sebe samých?

Během studia Skutků 15 vyhledejte pravdy, které pro vás mohou být vodítkem,
když usilujete o to, abyste poznali Boží vůli ohledně sebe samých.

Abyste lépe porozuměli Skutkům 15, je důležité vědět, že když Pavel a Barnabáš
navštěvovali Svaté v Antiochii, někteří Židé z Judeje, kteří se obrátili ke křesťanství,
prohlašovali, co musí obrácení pohané dělat, aby byli spaseni. Tito muži a další jim
podobní vešli ve známost jako „judaisté“, neboť trvali na tom, že obrácení pohané
musí být také obráceni na judaismus.

Přečtěte si Skutky 15:1 a zjistěte, co podle těchto mužů z Judeje musí obrácení
pohané dělat, aby mohli být spaseni.

V rámci smlouvy uzavřené s Abrahamem Bůh přikázal, že všichni muži, kteří s Ním
vstoupí do smlouvy, mají být obřezáni. Obřízka „byla provedena odříznutím těla
předkožky malých dětí mužského pohlaví a stejně tak dospělých mužů. Ti, kteří ji
přijali, se těšili výsadám smlouvy a přijali zodpovědnosti, které z ní plynou.“ (Viz
Průvodce k písmům, „Obřízka“, scriptures.lds.org.) Obřízka se stala znamením
neboli připomínkou smlouvy, kterou lidé s Bohem uzavřeli. Tento obřad byl znovu
zaveden za dnů Mojžíše a jeho praktikování mezi věřícími z domu Izraele
pokračovalo až do Spasitelovy doby.

Přečtěte si Skutky 15:2–3 a zaměřte se na to, co se stalo poté, co Pavel a Barnabáš
slyšeli tyto muže tvrdit, že obrácení pohané musí být obřezáni. Slova „různici
a nemalou hádku … s nimi měl“ (Skutkové 15:2) znamenají, že se členové Církve
s Pavlem a Barnabášem přeli a tvrdili, že pohané musí být obřezáni.
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Jak se podle verše 2 rozhodli postupovat?

Přečtěte si Skutky 15:4–6 a zjistěte co se stalo, když Pavel a další přijeli do
Jeruzaléma. Slova „aby toho povážili“ ve verši 6 poukazují na to, že se
společně radili.

Přečtěte si Skutky 15:7–11 a zaměřte se na to, co Petr členům rady řekl. Slova „když
mnohé vyhledávání toho bylo“ ve verši 7 znamenají, že apoštolové diskutovali
o otázce obřízky velmi intenzivně.

1. Do studijního deníku si napište odpověď na tuto otázku: Co měl
podle vás Petr na mysli, když řekl, že Bůh „neučinil rozdílu mezi

nimi [obrácenými pohany] a námi [obrácenými Židy]“ (Skutkové 15:9)?

Petr byl služebně nejstarším apoštolem na zemi, a byl tudíž oprávněn za Pána
hovořit. Petrovo inspirované prohlášení o tom, že pohané nemusí být obřezáni, je
příkladem toho, jak Pán vede svou Církev tím, že svou vůli zjevuje svým
apoštolům. (Viz Skutkové 1:2.)

Bádejte ve slovech proroků a apoštolů posledních dnů
Slova proroků a apoštolů posledních dnů nám mohou pomoci porozumět písmům a naukám
a zásadám v nich obsažených. Pánovým služebně nejstarším apoštolem je prorok, jenž promlouvá
jménem Boha. (Viz NaS 1:37–38.)

Z těchto veršů se můžeme naučit této pravdě: Vůli Páně můžeme poznat skrze
Jeho žijící proroky a apoštoly. Zvažte možnost napsat si tuto pravdu do písem
vedle Skutků 15:6–7.

Jak nám žijící apoštolové v dnešní době pomáhají poznat zjevení, která obdrželi?
____________________

Přečtěte si Skutky 15:12–15 a zaměřte se na to, jak zástup reagoval na Petrovo
prohlášení o tom, že obřízka není pro spasení nutná.

Petr této konferenci předsedal a zdá se, že Jakub shromáždění vedl. Jakub byl
nevlastní bratr Ježíše Krista a první biskup kongregace Církve v Jeruzalémě. Jakub
podle toho, co se píše ve Skutcích 15:16–18, citoval proroka Amose (viz Amos
9:11–12), aby ukázal, že Petrovo prohlášení bylo v souladu se slovy proroků
zaznamenanými v písmech.

Na základě toho, čemu učil Jakub, se dozvídáme tuto pravdu: Vůli Páně můžeme
poznat skrze studium písem. Zvažte možnost napsat si tuto pravdu do písem
vedle Skutků 15:15–18.

Přečtěte si Skutky 15:19–20 a zjistěte, co Jakub radil vedoucím Církve.

Slovo soudím ve verši 19 znamená navrhuji nebo doporučuji. Jakub vyjádřil podporu
zásadě, kterou Petr, jenž Církvi předsedal, oznámil ve Skutcích 15:7–11. (Viz Bruce
R. McConkie, Doctrinal New Testament Commentary, 3. vols. [1965–1973], 2:143.) Ve
Skutcích 15:20 si povšimněte toho, jaké části zákona Mojžíšova měli podle Jakuba
obrácení nadále dodržovat.

Přečtěte si Skutky 15:22–27 a zjistěte, k jakému rozhodnutí rada dospěla.
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Rada se rozhodla, že pošle členům Církve dopisy obsahující prohlášení, že obřízka
není nutná pro spasení a že toto rozhodnutí je společným rozhodnutím apoštolů.
První předsednictvo a Kvorum Dvanácti apoštolů se v dnešní době řídí stejnými
postupy, když poskytují členům Církve inspirované vedení.

Z tohoto záznamu ve Skutcích 15 se učíme této pravdě: Církevní vedoucí
získávají inspiraci ohledně složitých problémů tím, že se společně radí
a usilují o zjevení od Boha.

Abyste lépe porozuměli tomu, jak se tato pravda týká Církve v dnešní době,
zamyslete se nad následujícími slovy staršího D. Todda Christoffersona z Kvora
Dvanácti apoštolů. Poté, co starší Christofferson použil příklady ve Skutcích 10
a Skutcích 15, aby znázornil, jak může Spasitel „oslovovat své služebníky
jednotlivě nebo když jednají v radě“, dále řekl: „Podle téhož vzoru se řídíme
i dnes ve znovuzřízené Církvi Ježíše Krista. President Církve může oznamovat

nebo vykládat nauky na základě zjevení, které mu bylo dáno. (Viz např. NaS 138.) Výklad nauky
může také vyjít ze spojené rady Prvního předsednictva a Kvora Dvanácti apoštolů. (Viz např.
Oficiální prohlášení 2.) Diskuse rady bude často zahrnovat posouzení kanonizovaných písem,
učení církevních vedoucích a minulé zvyklosti. Avšak podobně jako v novozákonní Církvi,
konečným cílem není zkrátka jen shoda mezi členy rady, ale zjevení od Boha. Je to proces, který
ve snaze získat mysl a vůli Páně zahrnuje jak rozumové uvažování, tak víru.“ („Nauka Kristova“,
Liahona, květen 2012, 87.)

Přečtěte si Skutky 15:28–29 a zjistěte, co apoštolové a starší v dopisech členům
Církve napsali. Slova „žádného více na vás břemene nevzkládati, kromě těchto věcí
potřebných“ ve verši 28 znamenají, že lidé nemuseli dodržovat žádné další
požadavky, které pocházely od lidí, a nikoli od Boha.

Jak podle Skutků 15:28 apoštolové poznali Boží vůli ohledně požadavků pro
obrácené pohany?

Duch Svatý inspiroval apoštoly nejen tehdy, když se společně radili, ale také jim
předal potvrzující svědectví, že jejich rozhodnutí je správné. Ze Skutků 15:28 se
dozvídáme, že jedním ze způsobů, jak můžeme poznat Pánovu vůli, je skrze
inspiraci Ducha Svatého.

2. Projděte si seznam zásadních rozhodnutí, která jste si napsali na
začátku lekce. Do studijního deníku vysvětlete, jak budete používat

slova novodobých proroků a písem, abyste získali vedení od Pána v současné
době i v budoucnu.

Skutkové 15:30–41
Pavel a další doručují dopis apoštolů členům Církve v Antiochii
Skutkové 15:30–41 vysvětlují, že několik vedoucích Církve doručilo dopis apoštolů
členům Církve v Antiochii. Pavel po kázání v Antiochii Barnabáše požádal, aby
s ním šel navštívit místa, kde kázali evangelium během své první misie. Barnabáš
chtěl, aby si s sebou vzali Marka, ale Pavel to odmítl, neboť Marek je během první
misie opustil. Poté, co mezi těmito dvěma ušlechtilými vedoucími Církve vyvstaly
určité neshody, vyřešilo se vše tím, že Barnabáš se rozhodl vzít si s sebou na Kypr

19. BLOK,  2 . DEN

372



Marka, přičemž Pavel si vybral za misionářského společníka Sílase a vydal se na
svou druhou misii.

Když s druhými nesouhlasíme, není to hřích. Jak dokládá tento příběh, místo
abychom byli svárliví, máme společně usilovat o to, abychom neshody vyřešili.

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

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

Další otázky, úvahy a postřehy, o které bych se rád(a) podělil(a) se svým učitelem:
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Skutkové 16–17
Úvod
Duch Svatý vedl Pavla a jeho společníky, aby kázali evangelium v Macedonii
(severním Řecku). Poté, co Pavel vyhnal zlého ducha z jedné služebné, byli se
Sílasem zbiti a uvrženi do vězení. Téže noci byli z vězení zázračně vysvobozeni
a následně pokřtili strážného žaláře a všechny členy jeho domácnosti. Pavel a Sílas
učili evangeliu také v Tessalonice a v Berii. Pavel byl v těchto městech nevěřícími
pronásledován a to ho donutilo utéci do Atén, kde na pahorku Areopág učil druhé
o pravé podstatě Boha.

Skutkové 16:1–15
Pavel a jeho společníci káží evangelium v Macedonii
Nabádání jsou pocity nebo dojmy, které dostáváme od Ducha Svatého, jež nás
ponoukají něco říct nebo udělat.

President Thomas S. Monson hovořil o zážitku, který měl, když následoval
nabádání jít do nemocnice a dát příteli kněžské požehnání. Tím svému příteli
zachránil život. President Monson řekl, že toho dne získal toto ponaučení:
„Nikdy, nikdy, nikdy neodkládejte nabádání.“ („The Spirit Giveth Life“, Ensign,
June 1997, 5.)

1. Do studijního deníku si napište: Nikdy neodkládat snahu něco udělat
na základě nabádání od Pána. Pod tuto větu si napište, jaké jsou

pozitivní důsledky toho, když neustále dbáme nabádání Ducha Svatého.

Během studia Skutků 16 vyhledejte zásadu, která vám může pomoci hlouběji
porozumět tomu, jak je důležité dbát nabádání Ducha Svatého.

Ve Skutcích 16:1–5 čteme, že Pavel, Sílas a Timoteus putovali do několika odboček
Církve, aby oznámili rozhodnutí vedoucích Církve v Jeruzalémě, kterážto
rozhodnutí měla ovlivnit celou Církev a posílit její členy ve víře.

Přečtěte si Skutky 16:6–10 a zjistěte, jak Pavel a jeho společníci, mezi něž
pravděpodobně patřil i Lukáš, věděli, kudy se ubírat. Mohli byste si nalistovat
biblickou mapu č. 13 – „Misionářské cesty apoštola Pavla“, abyste si našli místa,
kam Pavel cestoval.

Ve Skutcích 16:10 si povšimněte, že Pavel a jeho společníci uposlechli Ducha
a „hned“ zareagovali na vidění, které Pavel měl.

Ve Skutcích 16:11–13 čteme, že Pavel a Sílas putovali z Troady, až přišli do Filippis,
města v Macedonii. O sabatu odešli z města, aby se pomodlili poblíž břehu řeky,
a začali si povídat se ženami, které se tam sešly.
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„Lydia, kteráž šarlaty prodávala“ (Skutkové
16:14)

Přečtěte si Skutky 16:14–15 a zjistěte,
jak na Pavlovo učení reagovala žena
jménem Lydia. Slova „šarlaty
prodávala“ ve verši 14 poukazují na
skutečnost, že Lydia prodávala šarlatové
(temně červené) barvivo, které bylo
velmi drahé, což pravděpodobně
znamenalo, že byla bohatá a vlivná.
Slovo rozsuzovala znamená věnovala
pozornost nebo dbala.

Která slova ve Skutcích 16:14 naznačují,
že Lydia byla připravená přijmout
evangelium?

Z Pavlovy zkušenosti se můžeme naučit
tomu, že když se řídíme zjevením od
Boha, můžeme být vedeni k těm, kdo
jsou připraveni přijmout
evangelium.

Přečtěte si následující slova staršího
Dallina H. Oakse z Kvora Dvanácti
apoštolů a označte si, co podle jeho slov musíme dělat, abychom byli vedeni k těm,
kteří jsou připraveni přijmout evangelium:

„Musíme se modlit o Pánovu pomoc a vedení, abychom mohli být nástroji v Jeho
rukou pro někoho, kdo je připraven – někoho, komu by chtěl, abychom dnes
pomohli. Potom musíme být bdělí a naslouchat nabádáním Jeho Ducha ohledně
toho, jak máme postupovat, a následovat je.

Tato nabádání přijdou. Z bezpočtu osobních svědectví víme, že Pán svým vlastním
způsobem a ve svém vlastním čase připravuje lidi, aby přijali Jeho evangelium.

Tito lidé hledají, a když se snažíme je najít, Pán jejich modlitby vyslyší tak, že vyslyší ty naše.
Bude inspirovat a vést ty, kteří touží a kteří upřímně usilují o vedení v tom, jak, kde, kdy a s kým
se mají podělit o Jeho evangelium.“ („Sdílení evangelia“, Liahona, leden 2002, 8.)

2. Vzpomeňte si na situaci, kdy jste vy, nebo někdo, koho znáte,
uposlechli nabádání Ducha Svatého a našli někoho, kdo byl

připraven přijmout evangelium, nebo když někdo jiný uposlechl nabádání
Ducha Svatého a našel vás, když jste byli připraveni přijmout evangelium.
Zaznamenejte si tento zážitek do studijního deníku.

Snažte se řídit radami staršího Oakse tím, že se budete modlit o Pánovu pomoc
a poté dbát nabádání Ducha, abyste se podělili o evangelium s lidmi kolem sebe.

Skutkové 16:16–40
Pavel a Sílas jsou uvězněni a poté osvobozeni
Přečtěte si Skutky 16:16–18 a zaměřte se na to, co Pavel udělal, když potkal
„děvečku“ (Skutkové 16:16) neboli služebnou, která byla posedlá zlým duchem.
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Věštění (viz Skutkové 16:16) je „jakákoli pověrčivá metoda, pomocí níž se lidé snaží
odhalit sled událostí v budoucnosti. Takovéto praktiky existovaly ve všech národech
v každé době; v písmech jsou často zavrhovány.“ (Bible Dictionary v anglickém
vydání Bible SPD, „Divination“.)

Přečtěte si Skutky 16:19–21 a zjistěte, jak páni, kterým tato dívka sloužila, na
Pavlovo jednání reagovali.

Proč se podle Skutků 16:19 zlobili?

Ze Skutků 16:22–24 se dozvídáme, že zástup a místní úředníci přikázali, aby byli
Pavel a Sílas biti a uvrženi do vězení.

3. Do studijního deníku si překreslete následující tabulku. Přečtěte si
pasáže z písem uvedené v tabulce a nakreslete si do tabulky

jednoduchý obrázek, který bude představovat, co každá pasáž popisuje.

Skutkové 16:25 Skutkové 16:26 Skutkové 16:27–28

Skutkové 16:29–30 Skutkové 16:31–32 Skutkové 16:33–34

Ve Skutcích 16:31 si povšimněte toho, jak Pavel a Sílas odpověděli strážci žaláře na
otázku: „Co já mám činiti, abych spasen byl?“ (Skutkové 16:30.) Jak strážce žaláře
poté projevil víru v Ježíše Krista?

Z toho, čemu Pavel učil strážce žaláře, se dozvídáme, že spasení vyžaduje víru
v Ježíše Krista; a víru v Něj projevujeme tím, že se dáme pokřtít.

Dosáhnout spasení znamená „býti spasen z tělesné i duchovní smrti“. (Průvodce
k písmům, „Spasení“, scriptures.lds.org.) Jak tím, že se dáme pokřtít, prokazujeme
víru v Ježíše Krista? ____________________

Jak jinak, kromě křtu, můžeme projevovat víru v Ježíše Krista?
____________________

Ve Skutcích 16:35–40 se dozvídáme, že úředníci poslali strážnému žaláře pokyn,
aby dal Pavla a Sílase propustit. Pavel odmítl odejít, neboť jako římský občan znal
svá práva a věděl, že to, jak s ním bylo zacházeno, bylo nespravedlivé. Bít římského
občana, aniž by nejprve stanul před soudem, bylo nezákonné. Když úředníci zjistili,
že Pavel a Sílas jsou Římané, dostali strach. Úředníci přišli do vězení a Pavla a Sílase
propustili a zároveň je požádali, aby opustili město.

Skutkové 17:1–15
Někteří Židé v Tessalonice se pokoušejí zastavit Pavla v kázání evangelia
Zamyslete se nad tím, co byste mohli poradit lidem v těchto situacích:

• Mladý muž, který je členem Církve, naslouchá členovi Kvora Dvanácti apoštolů,
který mluví o důležitosti manželství a rodiny v plánu Nebeského Otce. Někteří
přátelé tohoto mladého muže s tímto apoštolovým učením nesouhlasí. Mladý
muž chce sám pro sebe zjistit, zda je toto učení apoštola pravdivé.

• Mladá žena se zamýšlí nad důležitostí svěcení dne sabatu. Většina jejích
kamarádek chodí společně v neděli nakupovat, zajdou si do restaurace nebo do
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kina. Matka jí vysvětluje, jaká požehnání se mohou dostavit, když v neděli
uctíváme Pána, ale mladá žena má přesto problém uvěřit tomu, že svěcení dne
sabatu je důležité.

Během studia Skutků 17 vyhledejte zásady, které vám pomohou, abyste sami pro
sebe poznali pravdivost poselství, jež přijímáme od Pánových služebníků.

Ve Skutcích 17:1 se dozvídáme, že Pavel a Sílas putovali do Tessaloniky, kde učili
v židovské synagoze.

Přečtěte si Skutky 17:2–3 a zaměřte se na to, co Pavel použil, aby učil Židy tomu, že
Ježíš je Kristus, Mesiáš.

Slovo předkládat ve verši 3 znamená prohlašovat nebo tvrdit. Pavel použil pasáže
z písem jako důkaz na podporu jeho svědectví, že Ježíš je Kristus.

Přečtěte si Skutky 17:4–5 a zjistěte, jak lidé z Tessaloniky na Pavlovo učení
reagovali.

Ze Skutků 17:6–9 se dozvídáme, že dav nevěřících se pokusil Pavla a Sílase najít, ale
když se jim to nepodařilo, chopili se několika věřících a vydali se za vladaři
Tessaloniky, kde tvrdili, že Pavlovo učení představuje hrozbu pro autoritu císaře
(caesara).

Přečtěte si Skutky 17:10–12 a zjistěte, kam Pavel a Sílas uprchli a jak tam Židé na
Pavlovo učení reagovali.

Zvažte možnost označit si ve Skutcích 17:11, co lidé udělali a co vedlo k jejich víře
v Pavlovo učení. Poté doplňte tuto rovnici pomocí skutků, které jste si označili:

__________________________ + _____________________________ = víra

Abyste lépe porozuměli tomu, co to znamená „[přijmouti] slovo se vší chtivostí“
neboli připraveností (Skutkové 17:11), představte si, jak se někdo chystá chytit míč.
Nyní si představte, jak by to asi vypadalo, kdyby dotyčný člověk nebyl připraven míč
chytit. Jak by to mohlo vypadat, když je člověk připraven přijmout slova Božích
služebníků? Jak by to mohlo vypadat, když člověk není připraven přijmout slova
Božích služebníků?

Ten, kdo přijímá slovo s ochotnou myslí, je ten, kdo je pokorný, trpělivý a ochotný
řídit se vůlí Páně, tak jak ji rozpoznává. (Viz Mosiáš 3:19.)

Ze Skutků 17:10–12 se dozvídáme, že jestliže budeme přijímat slova Božích
služebníků s ochotnou myslí a budeme denně bádat v písmech, pak bude
naše víra v jejich slova posílena.

4. Zopakujte si situace popsané na začátku tohoto oddílu a pak si do
studijního deníku napište odpovědi na tyto otázky:

a. Jak by mohla tato zásada pomoci lidem v těchto situacích?

b. Jak může ochota učit se pomoci naší schopnosti věřit pravdě?

c. Jak může každodenní studium písem ovlivnit naši schopnost věřit pravdě?

Vzpomeňte si na situace, kdy jste byli svědky pravdivosti této zásady. Mohli byste
zvážit možnost podělit se o svůj zážitek s někým z přátel nebo rodiny.
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Pavel učil na pahorku Areopág.

Ze Skutků 17:13–15 se dozvídáme, že když Židé v Tessalonice uslyšeli, že Pavel
kázal v Berii, šli za lidmi v Berii, aby je popouzeli. Pavel musel opět uprchnout, a tak
odcestoval do Atén.

Skutkové 17:16–34
Pavel káže na pahorku Areopág
Ze Skutků 17:16–34 se dozvídáme, že
Pavel si v Aténách povšiml oltáře, na
němž stálo: „Neznámému Bohu.“
(Skutkové 17:23.) Pavel poté učil
Atéňany o povaze pravého Boha,
Nebeského Otce – Boha, kterého
neznali.

5. Do studijního deníku si
pod dnešní látku

napište toto:

Prostudoval(a) jsem si Skutky 16–17 a dokončil(a) jsem tuto lekci (datum).

Další otázky, úvahy a postřehy, o které bych se rád(a) podělil(a) se svým učitelem:
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19. BLOK: 4. DEN

Skutkové 18–19
Úvod
Pavla v Korintu odmítlo mnoho Židů, ale měl zde úspěch mezi pohany. Akvila
a Priscilla, spravedliví manželé, učili v Efezu Apolla, Žida z Alexandrie, a pomohli
mu porozumět cestě Boží. Pavel kázal o Duchu Svatém, konal zázraky a unikl
rozrušenému davu lidí v divadle v Efezu.

Skutkové 18:1–17
Pavel káže v Korintu

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

a. Jak se podílíte na Pánově díle?

b. S jakými těžkostmi jste se setkali nebo setkáváte, zatímco se snažíte konat
dílo Páně?

Při studiu Skutků 18 vyhledejte zásadu, která vám může pomoci, zatímco se snažíte
konat dílo Páně.

Ve Skutcích 18:1–5 se dozvídáme, že Pavel opustil Atény a odcestoval do Korintu,
kde učil v synagoze. Přečtěte si Skutky 18:6 a vyhledejte těžkosti, se kterými se
Pavel setkal, když v Korintu učil Židy o Ježíši Kristu.

Co se Pavel chystal udělat kvůli tomu, že Židé v synagoze jeho poselství odmítli?

Přečtěte si Skutky 18:7–10 a zjistěte, co z toho, co se stalo, mohlo Pavla povzbudit.
Zvažte možnost si ve verši 10 označit, co Pán slíbil Pavlovi, bude-li pokračovat
v kázání evangelia v Korintu.

Z těchto veršů se můžeme dozvědět, že budeme-li žít způsobile, Pán bude
s námi, když budeme konat Jeho dílo. Zvažte možnost napsat si tuto zásadu na
okraj stránky písem vedle Skutků 18:9–10.

President Thomas S. Monson nám dal toto povzbuzení: „Někteří z vás můžete být
stydliví nebo si myslíte, že nemáte na to, abyste kladně odpověděli na povolání.
Mějte na paměti, že toto dílo není pouze vaše a moje. Toto je Pánovo dílo, a když
máme Pánovo pověření, máme také nárok na Pánovu pomoc. Mějte na paměti,
že Pán posílí záda, aby mohla nést břímě, které na ně vkládá.“ („Učme se,
dělejme a buďme“, Liahona, listopad 2008, 62.)

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

a. Proč je důležité vědět, že Pán bude s námi, když budeme konat Jeho dílo?

b. Kdy byl Pán s vámi, když jste konali Jeho dílo? Jak jste věděli, že s vámi byl?

Ve Skutcích 18:11–17 se píše, že Pavel pokračoval v kázání v Korintu jeden a půl
roku. Zatímco zde byl, pokusili se ho někteří Židé postavit před soud za to, čemu
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učil, ale právní zástupce tento případ zamítl, čímž se naplnilo zaslíbení, které dal
Pán Pavlovi.

Skutkové 18:18–28
Akvila a Priscilla pomáhají Apollovi porozumět cestě Boží
Ve Skutcích 18:18–23 se dozvídáme, že Pavla doprovodili do Efezu manželé Akvila
a Priscilla. Poté, co je opustil, vydal se na cestu do oblasti Jeruzaléma a na sever do
Antiochie, kde svou druhou misionářskou cestu zakončil. Tato misionářská cesta
trvala tři roky. Během této doby Pavel urazil přibližně 4 800 kilometrů.

Pavel po nějaké době z Antiochie odešel a vydal se na svou třetí misionářskou
cestu. (Viz oddíl Biblické mapy a fotografie v Průvodci k písmům, mapa č. 13 –
„Misionářské cesty apoštola Pavla“.) Na této cestě znovu procestoval oblasti,
v nichž dříve založil církevní odbočky, a posiloval členy.

Přečtěte si Skutky 18:24–25 a zjistěte, co se stalo poté, co Pavel odešel z Efezu.

Jakou znalost již Apollo o „věce[ch], které jsou Páně“, měl (verš 25)?

Kvůli tomu, že Apollo znal „toliko křest Janův“ (verš 25), postrádal úplné poznání
týkající se Ježíše Krista a Jeho poslání. Přečtěte si Skutky 18:26 a zjistěte, co Akvila
a Priscilla udělali, když uslyšeli Apollovo učení.

Slova „dokonaleji vypravovali jemu o cestě Boží“ (verš 26) znamenají, že Akvila
a Priscilla učili Apolla dalším věcem o Ježíši Kristu a Jeho evangeliu, které přispěly
k jeho poznání a porozumění.

Přečtěte si Skutky 18:27–28 a vyhledejte důkaz, že Akvila a Priscilla pomohli
Apollovi dokonaleji porozumět cestě Boží.

Skutkové 19:1–20
Pavel uděluje dar Ducha Svatého a koná zázraky
Když Pavel započal svou třetí misionářskou cestu, procestoval území Galacie
a Frygie (viz Skutkové 18:23) a pak se vrátil do Efezu. Přečtěte si Skutky 19:2–6
a zjistěte, jak Pavel pomohl lidem v Efezu lépe porozumět cestě Boží.
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Ruiny řeckého divadla v Efezu, kde kázal
apoštol Pavel

Které nauce pomohl Pavel lépe
porozumět učedníkům v Efezu?

Zatímco budete číst následující slova, která byla publikována pod vedením Proroka Josepha
Smitha, zjistěte, proč tito lidé v Efezu museli být znovu pokřtěni: „Zdá se …, že nějaký sektářský
Žid křtil stejným způsobem jako Jan [Křtitel], ale zapomněl jim oznámit, že později přijde ve
jménu Ježíše Krista někdo jiný, aby je pokřtil ohněm a Duchem Svatým – což těmto obráceným
ukázalo, že jejich první křest byl neplatný, a když se o tom doslechli, dali se ochotně pokřtít,
a poté, co na ně byly vloženy ruce, obdrželi dary podle zaslíbení.“ („Baptism“, Times and
Seasons, Sept. 1, 1842, 904.)

Z této události se dozvídáme, že k tomu, aby byl křest platný, musí být
vykonán oprávněným služebníkem Božím, a aby byl úplný, musí být
doprovázen přijetím Ducha Svatého.

Prorok Joseph Smith učil, že křest musí doprovázet „dar Ducha Svatého
vkládáním rukou“: „Mohli byste stejně tak pokřtít pytel písku namísto člověka,
pokud to není vykonáno se zřetelem na odpuštění hříchů a získání Ducha
Svatého. Křest vodou je jen polovina křtu, a není dobrý k ničemu bez druhé
poloviny – totiž křtu Duchem Svatým.“ (Učení presidentů Církve: Joseph Smith
[2008], 95.)

Ve Skutcích 19:7–10 se dozvídáme, že Pavel kázal v Efezu více než dva roky.
Přečtěte si Skutky 19:11–12 a zjistěte, jaké zázraky Bůh skrze Pavla vykonal.

Jednou z nauk, které se z tohoto příběhu dozvídáme, je to, že jedním ze způsobů,
jak Bůh projevuje svou moc, je skrze své oprávněné služebníky.
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Přečtěte si Skutky 19:13–16 a zjistěte, co se stalo, když se někteří lidé pokoušeli
vymítat ďábly, podobně jako to dělal Pavel.

Zlý duch nerozpoznal neboli neuznal pravomoc synů Scévyových, protože neměli
kněžskou pravomoc sloužit ve jménu Ježíše Krista, i když tvrdili, že zastupují
Spasitele.

Přečtěte si Skutky 19:17–20 a zaměřte se na to, co mnozí udělali poté, co se o této
události dozvěděli. Slova „marná umění“ ve verši 19 znamenají kouzelnictví a jiné
zlovolné praktiky.

Jak tito lidé projevili svou víru v Ježíše Krista?

Z těchto veršů se můžeme naučit této zásadě: Vyznáním a zanecháním zlých
praktik projevujeme víru v Ježíše Krista.

3. Do studijního deníku si napište odpověď na tuto otázku: Jaké oběti
například musí člověk přinést, aby zanechal hříchu, který vyznal?

Přemítejte o tom, zda nejsou ve vašem životě nějaké hříchy, které si Pán přeje,
abyste vyznali a abyste jich zanechali. Rozhodněte se, že se budete řídit všemi
nabádáními, která jste možná během studia této lekce pocítili.

Skutkové 19:21–41
Lidé uctívající falešnou bohyni Diánu protestují proti Pavlovi a působí ve
městě rozruch
Ve Skutcích 19:21–41 se dozvídáme, že některé podnikatelské aktivity v Efezu byly
podporovány uctíváním falešné bohyně Diány. Řemeslníci, kteří vyráběli modly
bohyně Diány, poštvali lid proti Pavlovi, protože kázal proti uctívání falešných bohů.
Lid vzal dva Pavlovy společníky a shromáždil se v městském amfiteátru, který
dokázal pojmout až 24 000 lidí. Pavel si přál k zástupu promluvit, ale někteří
učedníci a vládní představitelé ho přesvědčili, aby do divadla nevstupoval. Městský
tajemník nakonec zástup uklidnil a rozpustil. To, jak byl Pavel a jeho společníci
ochráněni, je příkladem toho, že Boží dílo bude pokračovat i navzdory zlovolnému
odporu a pronásledování.

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

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

Další otázky, úvahy a postřehy, o které bych se rád(a) podělil(a) se svým učitelem:
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20. BLOK: 1. DEN

Skutkové 20–22
Úvod
Pavel kázal evangelium v Malé Asii (dnešním Turecku), a když byl v Milétu, v městu
poblíž Efezu, varoval před budoucím odpadlictvím a povzbuzoval kněžské vedoucí,
aby učili a vzdělávali členy Církve. Poté odcestoval do Jeruzaléma, kde byl
pronásledován a zatčen. Když Pavel stál na schodech před pevností Antonia
(základny, kde pobývali římští vojáci), vyprávěl svůj příběh o obrácení.

Skutkové 20–21
Pavel slouží v Malé Asii a cestuje do Jeruzaléma, kde je bit a zatčen
Vzpomeňte si na nějakou dobu, kdy jste museli na několik dnů, týdnů nebo měsíců
opustit rodinu, přátele nebo někoho jiného, na kom vám záleží.

• Jak jste se vy, nebo ti, s nimiž jste byli, před vaším odchodem cítili?

• Co jste si na rozloučenou řekli?

Pavel během třetí misionářské cesty strávil nějakou dobu v Macedonii, Řecku
a Malé Asii. (Viz oddíl Biblické mapy a fotografie v Průvodci k písmům, mapa č. 13
– „Misionářské cesty apoštola Pavla“.) V průběhu této cesty pocítil, že by se měl
vrátit do Jeruzaléma. Cestou se zastavoval, aby kázal a loučil se se členy Církve.
Večer před tím, než odešel z Troady, hovořil se Svatými dlouho do noci.

Přečtěte si Skutky 20:9–12 a zjistěte, co se přihodilo mládenci jménem Eutychus
poté, co během Pavlova kázání usnul. Zvažte možnost si v písmech označit, čím
Pavel Eutychovi projevil lásku a zájem.

Jak se Pavlovy skutky podobaly těm, které činil Spasitel během své služby?
____________________

Pavel, v rámci své třetí misionářské cesty, strávil přibližně tři roky prací mezi lidmi
v Efezu. Ve Skutcích 20:13–17 se dozvídáme, že Pavel se na cestě do Jeruzaléma
zastavil v Milétu, což je nedaleko od Efezu, a poslal vedoucím Církve v Efezu vzkaz,
aby se s ním sešli.

Přečtěte si Skutky 20:18–23 a zjistěte, co Pavel o své misionářské službě řekl.

Prohlásil, že od těch, které učil, „ničeho nepominul, což by užitečného bylo“.
(Skutkové 20:20.) Ve Skutcích 20:21 si povšimněte, jak Pavel učil tomu, co bylo
nejvíce užitečné – svědčil, že každý musí činit pokání a mít víru ve jméno Pána
Ježíše Krista.

Pavel byl podle veršů 22–23 ochotný čelit jakýmkoli strastem, které ho v Jeruzalémě
čekaly. Pro Pavla bylo v Jeruzalémě, kde na něj židovští vůdci kvůli jeho snaze kázat
evangelium Ježíše Krista pohlíželi jako na zrádce, obzvlášť snadné dostat se do
nebezpečné situace. Nicméně jedním z důvodů, proč byl Pavel ochotný jít do
Jeruzaléma, bylo to, že ho k tomu vedl Duch Páně.

Přečtěte si Skutky 20:24–27 a zaměřte se na to, co byl Pavel jako služebník Páně
připraven udělat. Zvažte možnost označit si to, co řekl ve verši 24.
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Ze Skutků 20:24–27 se dozvídáme, že praví služebníci Páně věrně vykonávají
své povinnosti, a díky tomu pociťují radost. Tuto pravdu byste si mohli zapsat
do písem nebo do studijního deníku.

Přemítejte o tom, co pro vás znamená dát vše ve službě Bohu.

Jak můžete tuto zásadu uplatňovat v osobním životě? ____________________

1. Vzpomeňte si na období svého života, nebo života někoho, koho
znáte, kdy jste se vy nebo někdo jiný rozhodli sloužit Pánu celou

svou energií a silou a pociťovali jste přitom velikou radost. Stručně tuto
zkušenost a poučení, která jste díky tomu možná získali, popište do
studijního deníku.

Pavel před odchodem do Jeruzaléma naposledy navštívil církevní vedoucí v Efezu.
Kdybyste byli na Pavlově místě a věděli byste, že už se s těmito vedoucími Církve
nikdy neuvidíte, jakou radu byste jim před svým odchodem dali?

Přečtěte si Skutky 20:28–31 a zaměřte se na to, před čím Pavel tyto církevní vedoucí
varoval.

Pavel použil vlky jako přirovnání pro nevěrné členy Církve a lidi, kteří budou klamat
věrné členy Církve.

Pavel církevním vedoucím připomněl, že požehnanější „jest dáti nežli bráti“
(Skutkové 20:35), a poté, co se s nimi pomodlil, se rozloučil a vydal se na cestu do
Jeruzaléma (viz Skutkové 20:36–38).

Ve Skutcích 21:1–10 se dozvídáme, že Pavel pokračoval v cestě do Jeruzaléma
a během ní se zastavoval v různých oblastech, aby trávil čas se členy Církve. Když
se zastavil ve městě Týr, někteří učedníci, kteří se očividně strachovali o jeho
bezpečí, mu radili, aby do Jeruzaléma nechodil. (Viz Skutkové 21:4.)

V Cesareji prorok jménem Agabus prorokoval o tom, co se stane Pavlovi
v Jeruzalémě.

Přečtěte si Skutky 21:11 a zjistěte, co Agabus prorokoval o tom, co se stane Pavlovi
v Jeruzalémě. Slovo pás označuje opasek.

Přečtěte si Skutky 21:12–14 a zaměřte se na to, jak Pavel a jeho společníci na toto
proroctví reagovali.

Co vás nejvíce zaujalo na Pavlově odpovědi? ____________________

Ne všichni služebníci Páně jsou požádáni, aby obětovali vlastní život. Avšak praví
služebníci Páně jsou ochotni činit Boží vůli bez ohledu na osobní oběti.

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

a. Jaké oběti mohou být po vás, jako služebnících Páně, požadovány?

b. Kdy jste v životě byli ochotni činit vůli Boží bez ohledu na to, co vás to stálo?
Proč jste to byli ochotni udělat?

Ve Skutcích 21:17–40 se dozvídáme, že Pavel dorazil do Jeruzaléma a podal zprávu
o svém misionářském úsilí místním vedoucím Církve. Šel do chrámu, a když ho
spatřila skupina Židů, kteří ho znali z misionářských cest, rozhlásili, že je to falešný
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učitel, který učí proti zákonu Mojžíšovu a protizákonně přivedl do chrámu pohany.
Kvůli tomuto obvinění ho dav z chrámu vyvedl a začal ho bít. Římští vojáci zasáhli
a odvedli ho, aby byl souzen, a Pavel vojáky požádal, zda by mohl promluvit k lidu.

Skutkové 22
Pavel vypráví o svém obrácení a svědčí o Ježíši Kristu
Být obrácený znamená změnit se. Zamyslete se nad tím, jak lze proměnit například
vodu, aby ji bylo možné použít pro jiné účely. (Voda se může proměnit například
v led či páru.) Přemítejte o tom, jaké změny přináší obrácení se k evangeliu.

Přečtěte si Skutky 22:1–5 a zjistěte, jak Pavel popsal sám sebe, když hovořil
k Židům ze schodů pevnosti v Jeruzalémě.

Přečtěte si Skutky 22:6–21, v nichž Pavel vypráví svůj příběh o obrácení. Poté
k následujícím otázkám přiřaďte správné odpovědi tak, že písmeno správné
odpovědi napíšete na prázdné místo před otázku. (Až budete hotovi, porovnejte
své odpovědi s odpověďmi na konci lekce.)

Pavlovo obrácení

____ 1. Co se přihodilo Pavlovi na cestě do
Damašku? (Viz Skutkové 22:6–8, 14.)

____ 2. Co bylo Pavlovi řečeno, aby udělal? (Viz
Skutkové 22:10–11.)

____ 3. S kým se Pavel v Damašku setkal a co znovu
získal? (Viz Skutkové 22:12–13.)

____ 4. Co Ananiáš o Pavlovi prorokoval? (Viz
Skutkové 22:14–15.)

____ 5. Čím Pavel projevil svou víru v Ježíše Krista?
(Viz Skutkové 22:16; viz také Skutkové 9:18.)

a) Měl jít do Damašku.

b) Setkal se s Ananiášem,
spravedlivým mužem, a znovu
obdržel zrak.

c) Tím, že byl pokřtěn a vzýval
jméno Pána.

d) Že byl povolán svědkem
Ježíše Krista.

e) Spatřil světlo, slyšel hlas Ježíše
Krista a viděl Ho ve vidění.

Pavel poslechl a následoval slova Ježíše Krista a začal se měnit. V Galatským
1:17–18 se dozvídáme, že Pavel po tomto pozoruhodném vidění strávil tři roky
v Arábii, což byla vhodná doba duchovní přípravy a růstu, poté se vrátil do
Damašku a pak se vydal do Jeruzaléma, aby se setkal s Petrem.

Zamyslete se nad tím, jak zásadně se Pavlův život změnil v důsledku jeho obrácení
ke Spasiteli. Pavlovo obrácení nás učí tomu, že jsme-li poslušni slov Ježíše
Krista, můžeme se stát zcela obrácenými.

Sestra Bonnie L. Oscarsonová, generální presidentka Mladých žen, vysvětlila, že
poslušnost slov Kristových souvisí s opravdovým obrácením:
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Pavla svázali Římané.

„Opravdové obrácení znamená něco více než jen znalost zásad evangelia
a vyžaduje něco více než jen mít o těchto zásadách svědectví. O evangeliu je
možné mít svědectví, aniž bychom podle něj žili. Opravdu se obrátit znamená
jednat podle toho, v co věříme, a dovolit, aby to ‚v nás neboli v srdci našem
[způsobilo] mocnou změnu‘ [Mosiáš 5:2]. …

K obrácení dochází tehdy, když se pilně modlíme, studujeme písma, chodíme na
shromáždění a jsme hodni účastnit se chrámových obřadů. Obrácení přichází tehdy, když jednáme
podle spravedlivých zásad, jimž se učíme doma a v Církvi. Obrácení přichází tehdy, když vedeme
čistý a ctnostný život a pociťujeme společenství Ducha Svatého. Obrácení přichází tehdy, když
rozumíme Usmíření Ježíše Krista, uznáváme Ho jako svého Spasitele a Vykupitele a necháváme
Usmíření působit ve svém životě.“ („Obraťte se“, Liahona, listopad 2013, 76, 78.)

3. Do studijního deníku si napište dopis o tom, co můžete dělat,
abyste se opravdu obrátili ke Spasiteli.

Ve Skutcích 22:22–30 se dozvídáme, že
poté, co Pavel vylíčil svůj příběh
o obrácení, jeho posluchači prohlásili,
že má být usmrcen. Pavel byl předveden
před hlavního velitele římského vojska
v Jeruzalémě, který nařídil, aby byl
zbičován, což byl trest, který se běžně
používal k ponížení zločinců a k získání
informací od nich. Když se však římský
setník dozvěděl, že Pavel je římským
občanem, rozhodli se ho nebičovat
a místo toho ho předvedli před
židovskou zákonodárnou radu
sanhedrin. Svázat nebo bičovat
„neodsouzeného“ římského občana
odporovalo římským zákonům.
(Skutkové 22:25.)

4. Do studijního deníku si
pod dnešní látku

napište toto:

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

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

Správné odpovědi k přiřazovacímu cvičení: 1) e, 2) a, 3) b, 4) d, 5) c.
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20. BLOK: 2. DEN

Skutkové 23–28
Úvod
Poté, co byl Pavel uvězněn v Jeruzalémě, byl odveden do Cesareje, kde se hájil před
falešným obviněním před několika římskými vůdci. Vyprávěl o svém obrácení
a svědčil o Ježíši Kristu. Když jako vězeň cestoval do Říma, ztroskotal na ostrově,
kde se mu poté, co ho uštkl jedovatý had, nic nestalo a kde uzdravil mnoho
nemocných. Nakonec byl odveden do Říma. Když zde dva roky přebýval
v domácím vězení, učil a svědčil o Ježíši Kristu.

Skutkové 23–26
Pavel je pronásledován, uvězněn a souzen před králem Agrippou

Jaká požehnání jste získali či získáváte, když se řídíte Božími přikázáními a učením?
____________________

Co může vést člověka k tomu, aby se odvrátil od Boha a přestal žít podle Jeho
přikázání a učení?

____________________

Přemítejte o tom, co se může stát, když se lidé odvrátí a vzdálí od Boha.

Při studiu Skutků 23–26 se zaměřte na pravdy, které vám pomohou ve chvílích, kdy
budete mít pocit, že jste se vzdálili od Boha a Jeho požehnání.

Vzpomeňte si, že Pavel byl před chrámem v Jeruzalémě zatčen a předveden před
židovské vůdce. (Viz Skutkové 21:30–33; 22:23–30.) Ve Skutcích 23–25 se
dozvídáme o jeho setkání s židovskými vůdci a o tom, že byl uvězněn. Když byl
Pavel ve vězení, Pán ho přišel utěšit a uklidnit. (Viz Skutkové 23:11.) Římský velitel,
který Pavla zatkl, ho poslal do Cesareje, aby zabránil skupině Židů, aby ho zabila.
Tam před římským místodržitelem Felixem Pavel prohlásil, že je nevinný. Přestože
byl Felix přesvědčen o jeho nevinně, i nadále ho dva roky držel v domácím vězení.
Festus nahradil Felixe ve funkci římského místodržitele Judeje, a král Heródes
Agrippa, který vládl území, jež se nacházelo na severovýchodě Galilejského moře,
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navštívil Festa a přál si projednat Pavlův případ. Pavel byl poté předveden před krále
Agrippu.

Přečtěte si Skutky 26:4–11 a zaměřte se na to, jak Pavel popsal králi Agrippovi svou
minulost.

Ve Skutcích 26:12–16 se píše, že Pavel znovu vyprávěl o svém vidění Spasitele
cestou do Damašku.

Přečtěte si Skutky 26:16–18 a zjistěte, jaké poslání dal Pán Pavlovi. Slovo díl, které je
použito ve verši 18, se vztahuje na podíl na vstupu do celestiálního
království Božího.

Zamyslete se nad těmito otázkami: Co podle vás pomáhá člověku duchovně otevřít
oči? Co může někomu pomoci odvrátit se od temnoty a obrátit se ke světlu
a přikázáním a požehnáním Božím?

Přečtěte si Skutky 26:19–23 a zjistěte, čemu Pavel podle svých slov učil Židy
i pohany, že musí dělat, aby získali požehnání zmíněná ve verši 18.

Co měli Židé i pohané podle Pavlových slov ve verši 20 činit?

Jednou z pravd, které se z těchto veršů dozvídáme, je to, že činíme-li pokání
a obracíme-li se k Bohu, můžeme v životě překonat Satanovu moc, získat
odpuštění hříchů a být hodni vstupu do celestiálního království. Zvažte
možnost napsat si tuto pravdu do písem vedle Skutků 26:18–20.

Abyste této zásadě lépe porozuměli, přečtěte si následující slova staršího Neila
L. Andersena z Kvora Dvanácti apoštolů:

„Když hřešíme, odvracíme se od Boha. Když činíme pokání, obracíme se
zpět k Bohu.

Výzva činit pokání je zřídka hlas trestající, častěji je to milující výzva obrátit se
a vrátit se k Bohu. [Viz Helaman 7:17.] Je to pokynutí milujícího Otce a Jeho
Jednorozeného Syna postoupit dál, vystoupit na vyšší úroveň života, změnit se
a pocítit štěstí z dodržování přikázání.“ („Čiňte pokání, … abych vás mohl

uzdraviti“, Liahona, listopad 2009, 40.)
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Pavel před králem Agrippou

1. Do studijního deníku si napište odpověď na tuto otázku: Na
základě toho, co jste se dozvěděli od Pavla a staršího Andersena,

čeho můžeme dosáhnout, když budeme činit pokání a obrátíme se
k Nebeskému Otci a Ježíši Kristu?

Při dalším studiu Skutků 26 zjistěte, co zabránilo Festovi a králi Agrippovi činit
pokání, obrátit se k Bohu a stát se obrácenými k Ježíši Kristu.

Přečtěte si Skutky 26:24–29 a zaměřte se na to, jak Festus a král Agrippa
zareagovali na Pavlovo učení a svědectví o Spasiteli. Do níže uvedené tabulky
napište výrazy, které popisují jejich reakci na Pavlovo učení:

Reakce na Pavlovo učení

Festus Král Agrippa

Povšimněte si, že Festus nevěřil Pavlovu učení. Král Agrippa věřil ve slova proroků,
ale nechtěl se plně zavázat k tomu, aby se stal křesťanem.

Jednou z pravd, které se od Festa a krále
Agrippy dozvídáme, je to, že abychom
se stali obrácenými k Ježíši Kristu,
musíme se rozhodnout věřit a zcela
se oddat životu podle evangelia.

Přečtěte si následující vyprávění
presidenta Dietera F. Uchtdorfa
z Prvního předsednictva a zaměřte se
na to, čemu president Uchtdorf učil
ohledně závazků:

„Dva mladí bratři stáli na vrcholu malého útesu, ze kterého se jim otevíral výhled
na čistou vodu modrého jezera. Toto místo bylo oblíbeným místem pro potápění
a bratři spolu často mluvili o tom, že skočí do vody – tak, jak to viděli dělat jiné.

Ačkoli chtěli skočit oba, ani jeden z nich nechtěl být první. Útes nebyl příliš
vysoký, ale dvěma chlapcům se výška zdála větší a odvahy jim ubývalo pokaždé,
když se předklonili, aby viděli dolů.

Nakonec si jeden z bratrů jednou nohou stoupl na okraj útesu a chystal se odrazit. V té chvíli jeho
bratr zašeptal: ‚Možná bychom měli počkat do příštího léta.‘

Avšak hybná síla již táhla prvního z bratrů kupředu. ‚Bratře,‘ odpověděl, ‚už jsem se odhodlal!‘

Dopadl do vody a s vítězným pokřikem se rychle vynořil. Druhý bratr skočil hned za ním. Později
se oba zasmáli nad posledními slovy, která jeden z nich pronesl předtím, než se vrhli do vody.
‚Bratře, už jsem se odhodlal.‘

Odhodlání učinit závazek může v něčem připomínat skok do vody. Buď odhodlaní jste, nebo
nejste. Buď se pohybujete směrem kupředu, nebo stojíte na místě. Nelze být na půl cesty. Jako
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členové Církve se musíme sami sebe ptát: ‚Skočím do vody, nebo budu pouze stát na okraji?
Učiním krok vpřed, či okusím teplotu vody pouze palcem?‘ …

Ti, kteří jsou oddaní pouze částečně, mohou očekávat pouze částečná požehnání svědectví,
radosti a pokoje. Okna nebes pro ně možná budou otevřena také pouze částečně. …

Do určité míry stojí každý z nás v bodě rozhodnutí a prohlíží si hladinu. Modlím se o to, abychom
měli víru, abychom postupovali vpřed a čelili strachu a obavám s odvahou a řekli si: ‚Už jsem se
odhodlal!‘“ („Brother, I’m Committed“, Ensign, July 2011, 4–5.)

Proč je podle presidenta Uchtdorfa důležitější, abychom byli zcela odhodláni žít
podle evangelia než „pouze částečně“?

2. Ve studijním deníku vypracujte jeden nebo oba tyto úkoly:

a. Napište si, jak vám odhodlání žít podle nějakého přikázání nebo nějaké
zásady evangelia pomohlo posílit vaše obrácení k Ježíši Kristu?

b. Vytvořte si seznam přikázání nebo zásad evangelia, o nichž si myslíte, že jste
zcela odhodláni podle nich žít. Zamyslete se nad některou zásadou
evangelia, o níž si myslíte, že jste „poněkud“, ale ne „z cela“ (Skutkové
26:29) odhodláni podle ní žít. Zapište si nějaký cíl týkající se toho, co můžete
dělat, abyste této zásadě lépe porozuměli a prohloubili svůj závazek podle
ní žít.

Modlete se o pomoc při snaze stát se opravdu obrácenými k Ježíši Kristu tím, že
budete odhodlaněji žít podle evangelia.

Ve Skutcích 26:30–32 čteme, že Festus a král Agrippa shledali Pavla nevinným
a chtěli ho propustit, ale protože se Pavel ve své věci odvolal k císaři, museli ho
poslat do Říma.

Skutkové 27–28
Pavel je odveden do Říma, kde učí a svědčí o Ježíši Kristu
Starší Neil L. Andersen z Kvora
Dvanácti apoštolů popsal životní
těžkosti a zkoušky jako „duchovní
vichřice“. (Viz „Duchovní vichřice“,
Liahona, květen 2014, 18–21.)

Přemítejte o příkladech těžkostí
a zkoušek, které lze v životě člověka
přirovnat k vichřicím.

Při studiu Skutků 27–28 vyhledejte
zásadu, která vám může pomoci věrně
přetrvat duchovní vichřice, kterým čelíte.

Ve Skutcích 27 se píše o tom, jak byl Pavel během zimních měsíců odveden do Říma
na lodi. Loď byla během bouře téměř zničena a Pavel společně se všemi ostatními,
kteří s ním na lodi pluli, ztroskotali na ostrově Melita neboli Malta. (Viz oddíl
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Biblické mapy a fotografie v Průvodci k písmům, mapa č. 13 – „Misionářské cesty
apoštola Pavla“.)

3. Přečtěte si Skutky 28:1–10 a Skutky 28:16–24 a zaměřte se na to, co
Pavel prožil na ostrově a v Římě. Do studijního deníku si nakreslete

obrázek nebo napište novinový titulek, který shrnuje události popsané v každé
této pasáži z písem.

Zamyslete se nad zkouškami, které Pavel prožil, jež jsou zaznamenány ve Skutcích
23–28: byl nespravedlivě uvězněn, ztroskotal, uštkl ho jedovatý had, a byl odveden
do Říma, kde ho drželi v domácím vězení.

Přečtěte si Skutky 28:30–31 a zjistěte, co byl Pavel v Římě schopný dělat, přestože
ho jako vězně drželi v domácím vězení.

Jakými skutky Pavel prokázal, že zůstal věrný Bohu navzdory zkouškám,
které prožil?

Co dobrého vzešlo ze zkoušek, které Pavel prožil na moři, při ztroskotání lodi
a během uvěznění v Římě?

Jednou ze zásad, kterým se můžeme z toho, co Pavel prožil, naučit, je to, že jsme-li
věrní, Bůh nám může pomoci proměnit zkoušky v požehnání pro nás i pro
druhé.

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

a. Co například Bůh dělá, aby lidem pomohl proměnit zkoušky v požehnání
pro ně i pro druhé?

b. Kdy vám nebo někomu, koho znáte, Bůh pomohl proměnit zkoušku
v požehnání pro vás nebo pro druhé?

Rozhodněte se následovat Pavlův příklad a zůstat věrnými ve chvílích, kdy budete
procházet zkouškami, aby Bůh mohl pomoci proměnit tyto zkoušky v požehnání
pro vás i pro druhé.

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

Prostudoval(a) jsem si Skutky 23–28 a dokončil(a) jsem tuto lekci (datum).

Další otázky, úvahy a postřehy, o které bych se rád(a) podělil(a) se svým učitelem:
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Úvod k Římanům
Proč studovat tuto knihu?
Epištola Římanům je nejdelší z epištol apoštola Pavla a je mnohými považována za
nejvýznamnější. Tato epištola obsahuje jeho nejúplnější vysvětlení nauky
o ospravedlnění vírou v Ježíše Krista namísto praktikování zákona Mojžíšova.
Obsahuje učení o naukách spasení a jejich praktickém uplatňování v každodenním
životě. Studiem této knihy můžete pocítit hlubší vděčnost za Usmíření Ježíše Krista
a za naději a pokoj, jež mohou všichni lidé v Kristu nalézt.

Kdo napsal tuto knihu?
Autorem epištoly Římanům je apoštol Pavel. (Viz Římanům 1:1.) Pavel při psaní
této epištoly využil pomoci písaře Tercia, který ke konci epištoly napsal svůj vlastní
pozdrav římským Svatým. (Viz Římanům 16:22.)

Kdy a kde byla napsána?
Pavel napsal epištolu Římanům v Korintu ke konci své třetí misionářské cesty.
Několik vodítek naznačuje, že tuto epištolu napsal během tří měsíců, kdy přebýval
v Korintu (viz Skutkové 20:2–3; výraz země Řecká v těchto verších označuje Korint),
pravděpodobně mezi roky 55 a 56 po Kr. (Viz Průvodce k písmům, „Pavlovy
epištoly“.)

Pro koho byla tato kniha napsána a proč?
Pavlova epištola Římanům je adresována členům Církve v Římě. (Viz Římanům
1:7.) Počátky Církve v Římě nejsou známy, ale pravděpodobně pocházejí z období
krátce po dni letnic, kdy Židé z Říma, kteří se tohoto svátku účastnili, slyšeli Petrovo
kázání. (Viz Skutkové 2:10.) Ačkoli Pavel tehdy v Římě ještě nebyl, napsal pozdravy
konkrétním Svatým, kteří žili v Římě a které znal buď osobně z dřívější doby, nebo
prostřednictvím druhých – například díky Priscille a Akvilovi. (Viz Skutkové
18:1–2, 18; Římanům 16:1–16, 21.)

Existují nejméně tři zřejmé hlavní důvody, proč Pavel poslal Římanům tuto epištolu:

1) Aby je připravil na svůj budoucí příchod do Říma. Po mnoho let si Pavel přál kázat
evangelium právě v Římě. (Viz Skutkové 19:21; Římanům 1:15; 15:23.) Také doufal,
že by Církev v Římě mohla sloužit jako zázemí, ze kterého by mohl sloužit na misii
ve Španělsku. (Viz Římanům 15:22–24, 28.)

2) Aby objasnil a obhájil své učení. Pavel opakovaně čelil protivenství ze strany
jednotlivců, kteří nesprávně chápali nebo překrucovali jeho učení o zákoně
Mojžíšově a o víře v Krista. (Viz Skutkové 13:45; 15:1–2; 21:27–28; Římanům 3:8;
2. Petrova 3:15–16.) Měl evidentně důvod se domnívat, že tato nedorozumění
dorazila až ke členům Církve v Římě, a proto jim napsal, aby zmírnil jakékoli obavy
před svým příchodem.

3) Aby podnítil jednotu mezi židovskými a pohanskými členy Církve. Nedlouho předtím,
než Pavel napsal tuto epištolu, se židovští křesťané, které z Říma vyhnal císař
Klaudius (viz Skutkové 18:2), začali do Říma vracet, a to do kongregací, které tvořili
převážně pohanští křesťané. Tato situace pravděpodobně vedla k jistému napětí
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a problémům mezi židovskými a pohanskými křesťany. Pavel se jakožto „apoštol
pohanský“ (Římanům 11:13) snažil integrovat pohanské obrácené do Církve; ale
jako Žid (viz Římanům 11:1) si přál, aby evangelium přijal i jeho vlastní lid.
Podněcoval k jednotě v Církvi tím, že učil, jak se nauky evangelia vztahují na
všechny Svaté. (Viz Římanům 3:21–4:25; 11:13–36; 14:1–15:13.)

Jaké jsou charakteristické rysy této knihy?
Po úvodním pozdravu začíná epištola slovy vyjadřujícími tuto hlavní myšlenku:
„Evangelium Kristovo … moc zajisté Boží jest k spasení každému …, [kdo z víry
v Ježíše Krista] živ bude.“ (Římanům 1:16–17.)

Ačkoli epištola Římanům hraje v křesťanské historii důležitou roli, podle staršího
Bruce R. McConkieho z Kvora Dvanácti apoštolů se také naneštěstí stala „zdrojem
většího naukového nepochopení, mylného výkladu a rozkolu než kterákoli jiná
biblická kniha“. (Doctrinal New Testament Commentary, 3 vols. [1965–1973], 2:211.)
Dokonce i mezi prvními křesťany byly Pavlovy listy považovány za „nesnadné
k vyrozumění“ a jeho učení bylo občas překrouceno a nesprávně pochopeno.
(2. Petrova 3:15–16.)

Stručný přehled
Římanům 1–3. Pavel vysvětluje nauku o ospravedlnění vírou v Ježíše Krista.
Popisuje stav hříšnosti, kterému čelí veškeré lidstvo, a učí, že Božím řešením tohoto
problému pro všechny lidi je Usmíření Ježíše Krista. Věrným přijetím Usmíření
Ježíše Krista může být veškeré lidstvo ospravedlněno (může mu být odpuštěno)
a spaseno.

Římanům 4–8. Pavel uvádí příklad Abrahama, aby ilustroval nauku
o ospravedlnění vírou. Objasňuje nauky o spasení a učí, jak tyto nauky ovlivňují
život všech, kteří mají víru v Krista.

Římanům 9–16. Pavel píše o vyvoleném postavení Izraele, o stávajícím zavržení
evangelia ze strany Izraelitů a o jejich konečném spasení. Udílí rady židovským
a pohanským členům Církve, aby žili podle evangelia, aby v Církvi panoval pokoj
a jednota. Prosí za Svaté v Římě, aby nepřestávali dodržovat přikázání.

ŘÍMANŮM
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20. BLOK: 3. DEN

Římanům 1–3
Úvod
Apoštol Pavel napsal epištolu neboli dopis Svatým v Římě. Uvedl v něm, že
evangelium Ježíše Krista je moc Boží ke spasení. Vysvětlil, že jelikož všichni lidé
hřeší, nikdo nemůže být spasen vlastními skutky. Musí být spaseni milostí Boží,
která je dosažitelná skrze Usmíření Ježíše Krista.

Snažte se porozumět obtížně srozumitelným slovům a výrazům
Při studiu písem je důležité objasnit si obtížně srozumitelná slova. To vám pomůže lépe je
pochopit. Když se při studiu setkáte se slovem či výrazy, kterým nerozumíte, podívejte se do
poznámek pod čarou v písmech, použijte slovník nebo se zeptejte rodiče nebo učitele. Může být
užitečné napsat si význam těchto slov a výrazů do písem.

Následující seznam vám může pomoci porozumět některým slovům, která Pavel ve
svých epištolách (dopisech) používá:

Evangelium: „Boží plán spasení umožněný Usmířením Ježíše Krista. Evangelium
obsahuje věčné pravdy neboli zákony, smlouvy a obřady, které lidstvo potřebuje
k návratu do Boží přítomnosti.“ (Průvodce k písmům, „Evangelium“,
scriptures.lds.org.)

Spasení: „Býti spasen z tělesné i duchovní smrti.“ (Průvodce k písmům, „Spasení“,
scriptures.lds.org.)

Ospravedlnění (spravedliv učiněn): „Míti prominuto potrestání za hřích a býti
prohlášen nevinným. Osoba je ospravedlněna Spasitelovou milostí skrze víru
v Něho. Tato víra je projevována pokáním a poslušností zákonů a obřadů evangelia.
Usmíření Ježíše Krista umožňuje lidem činiti pokání a získati ospravedlnění
z trestu, který by jinak obdrželi, neboli míti ho prominut.“ (Průvodce k písmům,
„Ospravedlnění, ospravedlniti“, scriptures.lds.org.)

Víra: „Víra, tak jak je v písmech používána nejčastěji, je důvěra v Ježíše Krista
a spoléhání se na Něj, kteréžto spoléhání vede osobu k tomu, aby ho poslouchala.
Víra musí býti soustředěna na Ježíše Krista, aby mohla vésti osobu ke spasení.“
(Průvodce k písmům, „Víra“, scriptures.lds.org.)

Smíření (smírce): Náprava (obnovit či napravit); usmíření („Tak jak je používáno
v písmech, znamená vytrpěti trest za nějaký hříšný čin, což odstraňuje účinky
hříchu z kajícího se hříšníka a umožňuje mu to usmířiti se s Bohem. Ježíš Kristus
byl jako jediný schopen učiniti dokonalé usmíření pro celé lidstvo.“ [Průvodce
k písmům, „Usmíření, usmířiti“, scriptures.lds.org.])

Milost: „Uschopňující moc od Boha, která dovoluje mužům a ženám, aby získali
požehnání v tomto životě a aby získali věčný život a oslavení poté, co používali
víru, činili pokání a věnovali své nejlepší úsilí tomu, aby zachovávali přikázání.
Taková božská pomoc neboli síla je dána skrze milosrdenství a lásku Boží. Každá
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smrtelná osoba potřebuje božskou milost kvůli Adamovu pádu a také kvůli lidským
slabostem.“ (Průvodce k písmům, „Milost“, scriptures.lds.org.)

Skutky: „Činy osoby, ať dobré, či zlé. Každá osoba bude souzena podle svých
vlastních skutků.“ (Průvodce k písmům, „Skutky“, scriptures.lds.org.)

Zákon: „Přikázání neboli nařízení Boží, na nichž jsou založena všechna požehnání
a tresty, jak v nebi, tak na zemi. Ti, již poslouchají zákony Boží, dostávají slíbená
požehnání. …

Zákon Mojžíšův [či pouze ‚zákon‘, jak jej nazýval Pavel] byl přípravným zákonem
pro přivedení mužů a žen ke Kristu.“ (Průvodce k písmům, „Zákon“,
scriptures.lds.org.)

Římanům 1:1–17
Evangelium Ježíše Krista je moc Boží ke spasení
Starší Larry Echo Hawk ze Sedmdesáti se podělil o zážitek, který měl, když jako
mladý muž narukoval do námořní pěchoty Spojených států:

„S instruktorem výcviku, válkou zoceleným veteránem, jsem se setkal ve chvíli,
kdy kopnutím rozrazil dveře do kasáren a vešel za hlasitého klení dovnitř.

Když se takto děsivě představil, vyrazil z jednoho konce kasáren, zastavil
se u každého rekruta a pokládal mu otázky. Tento instruktor výcviku soustavně
a bez výjimky nacházel na každém rekrutovi něco, čím by ho hlasitě a vulgárně
zesměšnil. Přistoupil ke každému námořníkovi v řadě a ten podle příkazu hlasitě

odpověděl: ‚ano‘, nebo ‚ne, seržante‘. Neviděl jsem přesně, co dělá, poněvadž jsme měli příkaz
stát v pozoru a dívat se přímo před sebe. Když přišla řada na mě, poznal jsem, že popadl moji
vojenskou brašnu a vysypal ji na matraci za mnou. Prohlížel si mé osobní věci a pak se postavil
přede mě. Připravoval jsem se, že na mě zaútočí. V ruce měl mou Knihu Mormonovu.“ („Pojďte
ke mně, ó vy z domu Izraele“, Liahona, listopad 2012, 32.)

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

a. Jak byste se cítili, kdybyste byli v situaci staršího Echo Hawka?

b. Co se podle vás chystal instruktor výcviku udělat?

c. Byli jste někdy v situaci, kdy jste se obávali, že se někdo bude vysmívat vaší
víře? Pokud ano, v jaké situaci to bylo?

Při studiu epištoly Římanům 1 se zaměřte na pravdy, které vám mohou pomoci
v situacích, kdy budete kvůli své víře a svým měřítkům čelit posměchu či
pronásledování.

Kniha Římanům je epištola neboli dopis, který napsal apoštol Pavel Svatým v Římě
ke konci svých misionářských cest. Napsal ho proto, aby je připravil na svůj návrat,
aby objasnil a obhájil své učení a aby podpořil jednotu mezi židovskými
a pohanskými členy Církve. Řím – hlavní město Římské říše – byl plný světských
filosofií a bylo nepochybně obtížné zde kázat evangelium Ježíše Krista.
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Ve verších Římanům 1:1–14 se dočteme, jak Pavel započal svou epištolu tím, že
svědčil o Ježíši Kristu a vyjádřil svou naději a touhu navštívit Svaté v Římě.

Přečtěte si Římanům 1:15–17 a zjistěte, čemu Pavel učil římské Svaté o evangeliu
Ježíše Krista.

Tyto verše nás učí této pravdě: Evangelium Ježíše Krista je moc Boží ke spasení
pro všechny, kteří projevují víru v Ježíše Krista. Zvažte možnost označit si
v Římanům 1:15–17 části textu, které učí této pravdě.

Evangelium nás učí, jak můžeme být spaseni z tělesné i duchovní smrti a navrátit se
do Boží přítomnosti. Abychom obdrželi požehnání spasení, musíme používat víru
v Ježíše Krista, protože On uskutečnil Usmíření, které toto spasení umožňuje.

„Pro Pavla nebyla víra v Ježíše Krista pouhým vědomým souhlasem s představou, že Ježíš je Syn
Boží; byla zcela upřímným přijetím Ježíše Krista a důvěrou v Něho jako v toho, kdo sám sebe
obětoval pro Usmíření našich hříchů. Tato hluboká důvěra vede k věrnému životu, který se
projevuje tím, že člověk činí pokání z hříchů, dá se pokřtít a snaží se žít tak, jak Ježíš Kristus učil.
(Viz Skutkové 16:30–33; Římanům 6:1–11; 1. Korintským 6:9–11.) ‚[Víra] v Ježíše Krista … je
projevována životem provázeným poslušností zákonů a obřadů evangelia a službou Kristu.‘
(Průvodce k písmům, „Spasení“; scriptures.lds.org.)“ (New Testament Student Manual [Church
Educational System manual, 2014], 334.)

Jednou ze zásad, které lze rozpoznat v Římanům 1:16 je to, že když získáme
svědectví o tom, že evangelium Ježíše Krista má moc nás spasit, nebudeme se
stydět dělit se o ně s druhými.

2. Do studijního deníku si napište odpověď na tuto otázku: Proč nám
podle vašeho názoru může svědectví o evangeliu Ježíše Krista

pomoci mít odvahu, kterou potřebujeme k tomu, abychom se o ně dělili
s druhými?

Přečtěte si, jak pokračoval zážitek staršího Echo Hawka s instruktorem výcviku:

„Čekal jsem, že na mě bude křičet, ale místo toho se ke mně naklonil a zašeptal: ‚Jste mormon?‘

Podle příkazu jsem zakřičel: ‚Ano, seržante!‘

Čekal jsem opět to nejhorší. Místo toho se zastavil, zvedl ruku, ve které držel moji Knihu
Mormonovu, a velmi potichu se zeptal: ‚Věříte v tuto knihu?‘

Znovu jsem zvolal: ‚Ano, seržante!‘

V onu chvíli jsem si byl jist tím, že bude o mormonech a o Knize Mormonově něco pohrdavě
vykřikovat, ale on tam jen mlčky stál. Po chvilce se vrátil k mému lůžku a opatrně Knihu
Mormonovu položil. Pak, aniž by se u mě zastavil, pokračoval ve vulgárním zesměšňování
a ponižování všech ostatních rekrutů.“ („Pojďte ke mně, ó vy z domu Izraele“, 32.)

Zamyslete se nad tím, proč je reakce staršího Echo Hawka dobrým příkladem
zásady, které učí Římanům 1:16.
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Přečtěte si zbytek vyprávění staršího Echo Hawka: „Často jsem přemýšlel o tom,
proč mě onen přísný seržant námořní pěchoty onoho dne vynechal. Jsem však
vděčný za to, že jsem mohl bez váhání říci: ‚Ano, jsem členem Církve Ježíše Krista
Svatých posledních dnů‘ a ‚Ano, vím, že Kniha Mormonova je pravdivá‘. Toto
svědectví mi bylo dáno jako drahocenný dar skrze Ducha Svatého.“ („Pojďte ke
mně, ó vy z domu Izraele“, 32.)

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

a. Kdy jste vy nebo někdo, koho znáte, projevili odvahu a nestyděli se podělit
o evangelium Ježíše Krista?

b. Jaké je vaše svědectví o evangeliu Ježíše Krista?

c. Jak posilujete své svědectví o evangeliu? Co dalšího můžete dělat pro to, aby
bylo vaše svědectví silnější? Napište si cíl, který vám pomůže posílit své
svědectví a na kterém můžete tento týden pracovat.

Římanům 1:18–3:23
Veškeré lidstvo hřeší a nemá slávy Boží
V Pavlově době se někteří pohanští křesťané snažili omlouvat nemorální či hříšné
chování tím, že zdůrazňovali Boží milosrdenství, a opomíjeli Jeho dokonalou
spravedlnost. Někteří židovští křesťané také stále věřili, že ke spasení je nezbytné
zachovávat zákon Mojžíšův. Apoštol Pavel se snažil obě tyto nesprávné představy
vyvrátit.

Přečtěte si Římanům 1:22–31 a zjistěte, jakých hříchů se pohané dopouštěli.

Co podle vás znamená v Římanům 1:25 ctít a sloužit „stvoření raději nežli
stvořiteli“? ____________________

Slova jako „změnily přirozené sebeužívání v to, kteréž jest proti přirození“
v Římanům 1:26 a „opustivše přirozené užívání ženy“ v Římanům 1:27 popisují
lesbické a homosexuální chování. Abyste lépe porozuměli stanovisku Církve
ohledně lesbického a homosexuálního chování, přečtěte si tato prohlášení:

„Homosexuální a lesbické chování je závažný hřích. Pokud zápasíte s přitažlivostí k osobám
stejného pohlaví nebo vás někdo přesvědčuje, abyste se účastnili nevhodných aktivit, požádejte
o radu své rodiče a biskupa. Ti vám pomohou.“ (Pro posílení mládeže [brožurka, 2012], 36.)

„Homosexuální chování … je v rozporu s účelem lidské sexuality (viz Římanům 1:24–32).
Pokřivuje láskyplné vztahy a brání lidem přijmout požehnání, která doprovázejí rodinný život
a spásné obřady evangelia.“ (Věrni víře – slovník evangelia [2004], 17.)
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„Z hlediska nauky je postoj Církve jasný: K sexuální aktivitě má docházet pouze mezi mužem
a ženou, kteří uzavřeli manželství. Toto však nikdy nemá být použito jako ospravedlnění pro
nelaskavé jednání. Ježíš Kristus, kterého následujeme, zcela jasně odsoudil sexuální nemorálnost,
ale nikdy nejednal krutě. Vždy se zajímal o to, jak jedince pozvedat, nikoli ho srážet. …

Církev v otázce přitažlivosti k osobám stejného pohlaví rozlišuje mezi pocity a chováním. Zatímco
zastává názor, že pocity a přitažlivost k osobám stejného pohlaví nejsou samy o sobě hříchem,
trvá na tom, že zapojování se do homosexuálního chování je v rozporu se ‚zásadou nauky
podloženou svatým písmem …, že manželství mezi mužem a ženou je nezbytné pro Stvořitelův
plán pro věčný osud Jeho dětí‘ [‚Stanovisko Prvního předsednictva ke sňatkům osob stejného
pohlaví‘].“ („Same-Sex Attraction“, topics.lds.org.)

Proč je důležité, abychom rozuměli tomu, čemu Pánovi proroci a apoštolové učí
ohledně lesbického a homosexuálního chování? ____________________

V Římanům 2:1–3:8 Pavel učil tomu, že všichni lidé budou souzeni podle svých
skutků, a poukázal na to, že nespravedlivost Židů pocházela z toho, že žili podle
zákona Mojžíšova navenek, ale ne uvnitř.

Přečtěte si Římanům 3:9–12, 23 a zjistěte, kdo je podle Pavlových slov ovlivněn
hříchem.

Zvažte možnost označit si ve verši 23, jaký vliv na nás mají naše hříchy.

Jednou z pravd, kterým tyto verše učí, je to, že všichni svéprávní lidé hřeší
a potřebují Boží odpuštění. Jak nám tato pravda pomáhá lépe porozumět tomu,
proč potřebujeme Ježíše Krista? ____________________

Při studiu Římanům 3 se zaměřte na pravdy, kterým Pavel učil a které nám v našem
hříšném stavu přinášejí naději.

Římanům 3:24–31
Veškeré lidstvo může být ospravedlněno skrze věrné přijetí Kristova Usmíření
Poté, co apoštol Pavel v Římanům 3:24–31 vysvětlil, že všichni hřešíme a proto
stojíme před Bohem odsouzeni, protože Bůh nemůže akceptovat hřích, učil tomu,
jak může být tento stav překonán skrze víru v Usmíření Ježíše Krista. Abyste těmto
veršům rozuměli, je třeba znát význam těchto slov: spravedliv učiněn znamená mít
prominutý trest za hřích a být prohlášen nevinným, milost je božský prostředek
pomoci či síly, jejž získáváme díky Božímu milosrdenství a lásce, a smírce znamená
usmíření.

Při čtení Římanům 3:24–26 nahrazujte výše uvedené výrazy odpovídajícími
definicemi. V Římanům 3:24 byste si mohli označit, čím jsme učiněni
spravedlivými, neboli prohlášeni způsobilými nacházet se v Boží přítomnosti.

V Překladu Josepha Smitha Římanům 3:24 je slovo darmo změněno na jedině.
Přestože naše dobré skutky pomáhají projevovat víru v Ježíše Krista, nemůžeme si
jimi zasloužit spasení, protože, jak učil Pavel v Římanům 3:23, všichni jsme zhřešili,
a proto nemáme sami o sobě nárok na spasení. Jsme spaseni pouze skrze Boží
milost – Jeho Božskou sílu a uschopňující moc.
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V Římanům 3:25–26 si povšimněte, že ti, kteří mají víru v Ježíše Krista, jsou
ospravedlněni Boží milostí. Pamatujte na to, že slovo víra znamená přijmout Ježíše
Krista celým srdcem, což vede člověka k tomu, že se stane členem Jeho Církve, je
ochoten dodržovat Jeho přikázání a být poslušný obřadů evangelia. Z těchto veršů
se můžeme naučit této zásadě: Budou-li lidé s vírou přijímat Usmíření Ježíše
Krista, mohou být všichni ospravedlněni a spaseni.

Přemítejte o tom, proč potřebujete Spasitele Ježíše Krista, abyste obdrželi spasení.
Napište si několik způsobů, jak můžete dávat najevo, že s vírou přijímáte
Spasitelovo Usmíření: ____________________

Zvažte možnost podělit se o své pocity a své svědectví o Ježíši Kristu a Jeho
Usmíření s někým, komu by mohlo prospět, když uslyší o Spasiteli.

V Římanům 3:27–31 Pavel znovu zdůraznil, že jak Židé, tak pohané jsou
ospravedlněni skrze víru v Ježíše Krista. Tím, že se k Němu obracejí skrze víru,
naplňují neboli „tvrdí“ zákon Mojžíšův (viz Římanům 3:31), který na Krista
poukazoval.

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

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

Další otázky, úvahy a postřehy, o které bych se rád(a) podělil(a) se svým učitelem:
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20. BLOK: 4. DEN

Římanům 4–7
Úvod
Pavel vysvětlil, jak byl Abraham ospravedlněn skrze milost. Poté popsal požehnání,
jež přicházejí k těm, kteří jsou ospravedlněni, a učil, že křest je symbolem toho, že
umíráme hříchu a stáváme se živými v Kristu.

Římanům 4–5
Pavel vysvětluje, jak byl Abraham ospravedlněn skrze milost
Představte si, že na poušti umíráte žízní a že na vrcholu nedalekého kopce je láhev
s vodou. Která z těchto možností vás zachrání?

A. Vaše víra v to, že vás voda dokáže zachránit.

B. Vaše úsilí dostat se k vodě a napít se.

C. Voda samotná.

Tato situace nám může pomoci porozumět Pavlovu učení obsaženému v Římanům
4–7, které se týká toho, jak víra, skutky a milost souvisejí s naukou o ospravedlnění.

V Římanům 1–3 jsme se dozvěděli, že být ospravedlněn znamená, že člověku je
prominut trest za hřích a je učiněn spravedlivým skrze Usmíření Ježíše Krista. (Viz
NaS 76:69.)

Někteří židovští Svatí v Římě v procesu ospravedlnění přehnaně zdůrazňovali
důležitost svého vlastního snažení a zákona Mojžíšova. Jak by mohli podobně
mylně chápat ospravedlnění i někteří lidé v dnešní době?

Která ze tří možností by v dané situaci mohla vyjadřovat myšlenku, že můžeme být
spaseni skrze své skutky? ____

Pavel se snažil napravit toto nepochopení tím, že Židům připomněl dávného
patriarchu Abrahama, kterého mnozí Židé považovali za ospravedlněného.

Překlad Josepha Smitha Římanům 4:2–5 objasňuje, proč byl Abraham ospravedlněn
a souzen jako spravedlivý: Neboť byl-li Abraham ospravedlněn skrze zákon
skutků, má se čím chlubiti, ale ne u Boha. Nebo co praví písmo? Abraham uvěřil
Bohu a bylo mu to počítáno za spravedlnost. Kdo je ospravedlněn zákonem skutků,
tomu není přičtena odplata podle milosti, ale podle dluhu. Ale ten, který neusiluje
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o to, aby byl ospravedlněn zákonem skutků, ale věří v toho, který neospravedlňuje
bezbožného, toho víra se počítá za spravedlnost.

Čím Abraham nebyl ospravedlněn? ____________________

Připomeňte si, že Pavel učil tomu, že: „všickniť zajisté zhřešili, a nemají slávy Boží“.
(Římanům 3:23.) I kdybychom byli nakonec dokonale poslušni přikázání, naše
minulé hříchy a přestupky by nám přesto znemožňovaly být ospravedlněni skrze
zákon skutků. Jinými slovy, být ospravedlněni skrze zákon skutků by vyžadovalo,
abychom nikdy nezhřešili ani nevědomky neporušili žádný Boží zákon.

V Římanům 4:6–15 se dozvídáme, že původ a poslušnost zákona Mojžíšova nemají
moc očistit od hříchu.

Přečtěte si Překlad Josepha Smitha, Římanům 4:16 (v Průvodci k písmům)
a vyhledejte úplnější vysvětlení toho, jak jsme ospravedlněni.

Jednou z nauk, kterým se můžeme naučit z Římanům 4:16, je to, že jsme
ospravedlněni vírou a skutky skrze milost. (Tuto nauku byste si mohli napsat do
písem vedle Římanům 4:16.)

Pamatujte na to, že milost označuje požehnání, milosrdenství, pomoc a sílu, kterou
máme k dispozici díky Usmíření Ježíše Krista. Vzpomeňte si na situaci na začátku
lekce. Která ze tří možností by mohla představovat Usmíření Ježíše Krista a milost
Boží? ____

Která možnost by mohla představovat naši víru v Něho? ____

Kdybyste se ocitli v této situaci, mohli byste být spaseni skrze svou víru a snahu,
kdyby na vrcholu kopce nebyla žádná voda? V jakém smyslu se v tomto případě
voda podobá Usmíření Ježíše Krista a milosti Boží?

President Dieter F. Uchtdorf z Prvního předsednictva učil:

„Spasení nelze koupit penězi poslušnosti; je zakoupeno krví Syna Božího. [Viz
Skutkové 20:28.] …

Milost je dar Boží a naše touha být poslušni každého Božího přikázání
představuje naši snahu natáhnout smrtelnou ruku po tomto posvátném daru od
Nebeského Otce.“ („Dar milosti“, Liahona, květen 2015, 109–110.)

Povšimněte si, že ačkoli nám situace popisující potřebu vody na poušti pomáhá
porozumět tomu, jak víra, skutky a milost napomáhají ospravedlnění, nepopisuje
všechny možnosti, jak můžeme obdržet Spasitelovu milost. Ježíš Kristus
neposkytuje pouze vodu, která zachraňuje život a která představuje Boží milost, jež
nás ospravedlňuje a očišťuje od hříchu; On nám také umožňuje mít víru a sílu,
kterou potřebujeme, abychom získali vodu neboli přístup k Boží milosti. Touto
milostí můžeme být požehnáni předtím, během toho i poté, co v Ježíše Krista
projevíme víru a vykonáme dobré skutky.
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Starší David A. Bednar z Kvora Dvanácti apoštolů učil: „Moc Usmíření nám
umožňuje činit pokání a přemáhá zoufalství způsobené hříchem; také nám dává
sílu vidět dobro, činit ho a stávat se dobrými tím, že dobro vnímáme
a uskutečňujeme tak, jak bychom to svými omezenými schopnostmi ve
smrtelnosti nedokázali.“ („Tudíž zaplašili svůj strach“, Liahona, květen 2015, 47.)

Jak nám Usmíření a Boží milost pomáhají projevovat víru v Ježíše Krista a konat
dobré skutky? ____________________

Mezi skutky, které musíme konat, abychom projevili víru v Krista a byli
ospravedlněni skrze Boží milost, patří mimo jiné pokání z hříchů, poslušnost
přikázání a přijetí spásných obřadů evangelia. (Viz Moroni 10:32–33.)

1. Představte si, že vaši dva přátelé polemizují o tom, jak můžeme být
„spaseni“. Jeden přítel říká, že to jediné, co musíme udělat,

abychom byli spaseni, je vyjádřit svou víru v Ježíše Krista. Druhý přítel trvá na
tom, že to, co nás spasí, je naše poslušnost přikázání. Do studijního deníku si
napište, jak byste svým přátelům vysvětlili vztah mezi vírou, skutky a milostí.

Jak je zaznamenáno v Římanům 5, Pavel učil, že pokoj přichází k těm, kteří
přistupují k Boží milosti vírou v Ježíše Krista. (Viz verše 1–2.) Dále vysvětlil, že
milost, která je nám dostupná díky Kristovu Usmíření, je více než postačující
k tomu, aby překonala důsledky Pádu.

Římanům 6–7
Pavel učí tomu, jak se můžeme osvobodit od hříchu a jak můžeme obdržet
věčný život
Představte si, že váš přítel počítá s tím, že jednou bude sloužit na misii, ale
v současnosti činí taková rozhodnutí, která jsou v rozporu s Pánovými měřítky.
Když vyjádříte obavy ohledně jeho chování, řekne vám: „Vždyť se nic neděje. Díky
Usmíření mohu učinit pokání kdykoli před svým odchodem na misii.“

Přemítejte o tom, jak byste na to zareagovali. Při studiu Římanům 6 se zaměřte na
to, proč jeho postoj odhaluje hluboké nepochopení nauky o milosti.

Přečtěte si Římanům 6:1–6, 11–12 a zjistěte, jak by mohlo Pavlovo učení změnit
myšlení vašeho přítele.

Vlastními slovy vysvětlete, jak by mohlo Pavlovo učení v těchto verších vašemu
příteli pomoci: ____________________

Co podle vás znamená zemřít hříchu (viz Římanům 6:2) a být s Ním pohřbeni skrze
křest v smrt (viz Římanům 6:4)?

Jednou z pravd, kterým se z těchto veršů můžeme naučit, je to, že křest
ponořením může symbolizovat naši smrt v hříchu a povstání k novému
duchovnímu životu.

K novému duchovnímu životu, který začíná, když jsme pokřtěni, patří i to, že
obdržíme odpuštění hříchů a zavážeme se dodržovat Boží přikázání. Ti, kteří
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porušují svou smlouvu křtu tím, že úmyslně hřeší se záměrem činit pokání později,
se vysmívají Spasitelovu Usmíření a uvádějí sami sebe do duchovního nebezpečí.

Kdo vyplácí mzdy zaměstnanců? Proč zaměstnavatel nevyplácí mzdy zaměstnanců
jiného zaměstnavatele?

Přečtěte si Římanům 6:13 a vyhledejte dva „zaměstnavatele“, neboli pány, kterým
by se člověk mohl vydávat a sloužit jim. Slovo vydávat v tomto verši znamená
nabízet nebo dávat sám sebe a oudy znamenají části těla a mysli.

Přečtěte si Římanům 6:14–23 a vyhledejte „odplatu“ (Římanům 6:23) za hřích
neboli následky hříchu a Boží dar. To, co najdete, si napište do následující tabulky.

Odplata za hřích Boží dary

Smrt jako odplata za hřích se týká „oddělení od Boha a Jeho vlivů“ a znamená
„zemříti co do věcí týkajících se spravedlivosti“. (Průvodce k písmům, „Smrt,
Duchovní“,scriptures.lds.org.)

Z Římanům 6:16 se dozvídáme, že jestliže se poddáme hříchu, pak se staneme
jeho služebníky. Zvažte možnost zapsat si tuto zásadu do písem vedle Římanům
6:16.

2. Do studijního deníku si napište odpověď na tuto otázku: Jak nás to,
že se poddáme hříchu, činí služebníky onoho hříchu?

Přemítejte o příkladech, kdy to, že se člověk poddal hříchu, vedlo ke ztrátě svobody.

Vraťte se k seznamu, který jste si v předchozí tabulce napsali pod nadpis „Boží
dary“. Jaký prospěch plyne z toho, když sloužíme spravedlivosti namísto hříchu?

3. Do studijního deníku si napište tuto zásadu: Když se poddáme
Bohu, můžeme se osvobodit od hříchu a obdržet dar věčného

života. Potom odpovězte na tyto otázky:

a. Jak se můžeme poddat Bohu?

b. V jakém smyslu jste pocítili osvobození od hříchu tím, že jste se
poddali Bohu?

4. Do studijního deníku si napište cíl ohledně toho, jak se budete ve
větší míře poddávat Bohu, abyste mohli v životě obdržet

Jeho milost.

Jak je zaznamenáno v Římanům 7, Pavel použil přirovnání o manželství, aby učil
tomu, že členové Církve byli osvobozeni od zákona Mojžíšova a spojili se s Kristem.
Psal také o zápase mezi „tělem“ (Římanům 7:18) neboli fyzickými choutkami
a vnitřním člověkem (viz Římanům 7:22) neboli duchovností.

Překlad Josepha Smitha Římanům 7:24–25 poskytuje další náhled na Pavlovo
mocné svědectví, když svědčí o tom, že lze překonat tělesné slabosti:
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„A nepodmaňuji-li hřích, který je ve mně, ale s tělem sloužím zákonu hříchu;
Ó, jak bídný jsem člověk! Kdo mne vysvobodí z těla této smrti?

Děkuji, tedy, Bohu skrze Ježíše Krista, Pána našeho, že tak s myslí já sám sloužím
zákonu Božímu.“ (Překlad Josepha Smitha, Římanům 7:26–27 [v Průvodci
k písmům].)

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

Prostudoval(a) jsem si Římanům 4–7 a dokončil(a) jsem tuto lekci (datum).

Další otázky, úvahy a postřehy, o které bych se rád(a) podělil(a) se svým učitelem:
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21. BLOK: 1. DEN

Římanům 8–11
Úvod
Apoštol Pavel učil o požehnáních plynoucích z duchovního znovuzrození
a podrobení se vůli Nebeského Otce. Učil tomu, jak Izrael odmítl Boží smlouvu
uzavřenou s Abrahamem a jeho potomstvem. Pavel učil, že Bohem vyvolený lid lze
rozpoznat spíše díky jeho věrnosti smlouvě než díky rodové linii, a učil o přinesení
evangelia pohanům.

Základní zásady studia evangelia
Při studiu bloků písem v náležitém sledu začleňujete mnohé základní zásady studia evangelia –
například porozumění kontextu a obsahu písem; rozpoznání, pochopení a pociťování pravdivosti
a důležitosti nauk a zásad evangelia a jejich uplatňování v životě. Tyto základní zásady zavádí
vzor, kterým se můžete řídit ve snaze vštípit si evangelium do mysli a do srdce.

Římanům 8
Pavel popisuje požehnání plynoucí z duchovního znovuzrození
Znáte někoho, kdo po někom zdědil něco velmi hodnotného či důležitého? Někdy
například rodič nebo prarodič daruje svým dětem nebo vnoučatům něco, co má
velkou hodnotu.

Kdybyste mohli zdědit něčí majetek, čí majetek byste si vybrali a proč byste si jej
přáli? ____________________

Pomyslete na požehnání, která byste obdrželi, kdybyste měli zdědit vše, co vlastní
náš Nebeský Otec. Při studiu Římanům 8:1–18 zjistěte, co musíme dělat, abychom
se stali dědici všeho, co má náš Nebeský Otec.

Přečtěte si Římanům 8:1, 5–7, 13 a zaměřte se na to, čemu apoštol Pavel učil
ohledně chození „podlé těla“, neboli poddávání se sklonu hřešit, a ohledně chození
„podlé Ducha“.

Pavel v těchto verších učil o dvou odlišných postojích: „opatrnost těla“ a „opatrnost
… Ducha“. (Římanům 8:6.) Opatrnost těla znamená zajímat se o fyzická potěšení,
vášně a tužby fyzického těla. Co podle vás znamená opatrnost Ducha?
____________________

Slova skutky těla mrtviti (viz Římanům 8:13) znamenají překonat neboli odstranit
slabosti, pokušení a hříchy související s naším smrtelným tělem. (Viz Římanům
8:13; Mosiáš 3:19.) Z tohoto verše se učíme tomu, že budeme-li se řídit vlivem
Ducha, dokážeme překonat sklon hřešit.

Přečtěte si Římanům 8:14–17 a zjistěte, jak Pavel popsal ty, kteří jsou vedeni
Duchem. Slovo synové ve verši 14 znamená děti a zahrnuje i dcery. (Viz NaS 25:1.)

Písma o nás ve více než jednom významu hovoří jako o „dětech Božích“.
(Římanům 8:16.) Zaprvé – každý člověk je doslovně milovaným duchovním dítětem
Nebeského Otce. Zadruhé – když budeme činit pokání, dáme se pokřtít a přijmeme
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Ducha Svatého, budeme prostřednictvím smluvního vztahu s Ježíšem Kristem
znovuzrozeni jako děti Boží.

Adopce byla v římském světě běžná a byla pro Pavlovy čtenáře známým pojmem.
Člověk, který někoho zákonně adoptoval, převedl na tuto osobu všechna práva
a výsady, kterých by se dostalo přirozeně narozenému dítěti. Proto, když skrze
uzavření smlouvy evangelia přijímáme „Ducha synovství“ (Římanům 8:15),
stáváme se dětmi Božími a „spoludědici s Kristem“ (Římanům 8:17).

Král Beniamin v Knize Mormonově také učil tomu, jak se můžeme stát „dětmi
Kristovými“. (Viz Mosiáš 5:5–10.)

President Joseph Fielding Smith učil tomu, že Ježíš Kristus se „stává naším
Otcem …, protože nám poskytuje život, věčný život, skrze Usmíření, které za nás
vykonal“. Vysvětlil: „Stáváme se dětmi, syny a dcerami Ježíše Krista, skrze svou
smlouvu poslušnosti vůči Němu.“ (Doctrines of Salvation, comp. Bruce
R. McConkie, 3 vols. [1954–1956], 1:29.)

Přečtěte si znovu Římanům 8:17. Spoludědic je ten, kdo obdrží stejný díl dědictví
jako ostatní dědicové.

Pokud jsme již děti Boha Otce, proč automaticky nezískáváme stejný díl dědictví
jako Ježíš Kristus? Proč je nezbytné stát se syny a dcerami Ježíše Krista?

Starší Dallin H. Oaks z Kvora Dvanácti apoštolů vysvětlil: „Všichni [jsme] dědici
našich nebeských rodičů. ‚Jsme [děti] Boží,‘ učil apoštol Pavel, ‚a jestliže [děti],
tedy i dědicové, dědicové zajisté Boží, spolu pak dědicové Kristovi.‘ (Římanům
8:16–17.) To znamená, jak nám vysvětluje Nový zákon, že jsme ‚dědicové …
života věčného‘ (Titovi 3:7) a že pokud přijdeme k Otci, pak obdržíme ‚dědičně
všecko‘ (Zjevení 21:7) – vše, co má On – to je myšlenka, kterou mysl smrtelníka

dokáže stěží pochopit. Můžeme však porozumět alespoň tomu, že dosažení nejvyššího určení ve
věčnosti je možné, jen pokud následujeme našeho Spasitele, Ježíše Krista, který učil, že ‚žádný
nepřichází k Otci než skrze mne‘. (Jan 14:6.)“ („Následovníci Krista“, Liahona, květen
2013, 98–99.)

Kdyby záleželo na naší věrnosti, neobdrželi bychom nic, neboť všichni jsme zhřešili
a nemáme slávy Boží. (Viz Římanům 3:23.) Když jsme však adoptováni Ježíšem
Kristem, naše nedokonalosti jsou překonány skrze Jeho dokonalý život a Usmíření.
Skrze naše smlouvy a poslušnost vůči Ježíši Kristu se tedy stáváme spoludědicem
a „trpíme [s Ježíšem Kristem]“. (Římanům 8:17.) To neznamená, že vytrpíme to, co
vytrpěl Spasitel v rámci své smírné oběti. Spíše s Ním trpíme tím, že Ho
následujeme a obětujeme světské věci, dodržujeme přikázání a věrně vytrváme
v protivenství.

Z Římanům 8:14–18 se dozvídáme, že jsme-li věrné Boží děti smlouvy, můžeme
se stát s Ježíšem Kristem spoludědici všeho, co má Nebeský Otec.
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1. Do studijního deníku si nakreslete tabulku se třemi sloupci, přičemž
první sloupec nadepište Požadavky, prostřední sloupec Protivenství,

a třetí sloupec Dědictví. Pak postupujte takto:

a. Do sloupce označeného „Požadavky“ napište čtyři nebo pět konkrétních
přikázání nebo měřítek, podle kterých musíme žít, abychom byli považováni
za věrné Boží děti smlouvy.

b. Do sloupce s názvem „Protivenství“ uveďte příklady protivenství, která
bychom mohli zakoušet, zatímco se budeme snažit žít jako věrné Boží děti
smlouvy.

c. Do sloupce označeného „Dědictví“ napište několik požehnání, která
můžeme od Nebeského Otce zdědit, když se budeme snažit žít jako Jeho
věrné děti smlouvy.

Podívejte se na to, co jste si zaznamenali do studijního deníku, a porovnejte
požehnání, která má spoludědic s Kristem, s požadavky, které musíte splnit,
a s protivenstvím, které možná zakusíte. Co byste řekli někomu, kdo by se vás
zeptal, zda stojí za to být věrný Pánovým přikázáním?

Přečtěte si Římanům 8:18 a zjistěte, jak lze podle Pavlových slov přirovnat to, co
obětujeme, k tomu, co získáváme od Nebeského Otce jako dědictví.

Římanům 8:19–30 zaznamenává Pavlovo učení o tom, že Duch nám pomáhá
v našich slabostech a že Ježíš Kristus byl povolán v předsmrtelném životě, aby byl
Spasitelem Božích dětí. (Slovo připodobněni v Římanům 8:29–30 znamená
předustanoveni nebo povoláni. Učení apoštola Pavla ohledně předustanovení
budete podrobněji studovat v lekci k Efezským.)

Přečtěte si Římanům 8:28, 31–39 a vyhledejte pravdy, kterým Pavel učil ohledně
Boží lásky ve vztahu k protivenství, těžkostem a soužením smrtelnosti. Mohli byste
si označit slova a části textu, které pro vás mají nějaký zvláštní význam.

Překlad Josepha Smitha Římanům 8:31 zní: „Kdyžť jest Bůh s námi, i kdo nás může
porazit?“ (Překlad Josepha Smitha, Římanům 8:31 [v anglickém vydání Bible
SPD].)

Toto je několik pravd, které můžeme v těchto verších rozpoznat: Pokud milujeme
Boha, všechny věci budou působit společně pro naše dobro. Skrze Ježíše
Krista můžeme překonat všechny těžkosti a soužení smrtelnosti. Od Boží
lásky, která se projevuje v Usmíření Ježíše Krista, nás nemůže nic odloučit.

2. Ve studijním deníku splňte jeden nebo více z těchto úkolů:

a. Přemýšlejte o těžkostech a souženích, jež jste v životě již zakusili, a poté si
napište dvě věty z Římanům 8:28, 31–39, které vás nejvíce zaujaly,
a vysvětlete proč.

b. Popište, jak jste během těžkostí pociťovali Boží lásku.

c. Napište si několik příkladů toho, jak můžete projevovat lásku k Bohu.
Stanovte si cíl, že budete jednat na základě toho, co jste si napsali,
a důvěřujte tomu, že všechny věci budou působit společně pro vaše dobro.
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Římanům 9–11
Pavel učí tomu, jak Izrael odmítl Boží smlouvu, a o přinesení evangelia pohanům
Jak je zaznamenáno v Římanům 9–11, apoštol Pavel použil místo názvu Židé názvy
Izrael a Izraelité. Bůh si ve starozákonní době vybral potomky Jákoba neboli Izraele,
aby byli součástí Jeho smlouvy s Abrahamem. (Viz Římanům 9:4–5.) Tato smlouva
zahrnovala požehnání, jako jsou například země, kněžská pravomoc či
zodpovědnost žehnat lidem po celém světě evangeliem, jež umožňuje získat
věčný život.

Přečtěte si Římanům 9:6, 8 a zjistěte, čemu Pavel učil ohledně členů domu Izraele.

Co měl podle vás Pavel na mysli, když řekl: „Ne všickni, kteříž jsou z Izraele,
Izraelští jsou“? (Římanům 9:6.)

Někteří Židé nerozuměli tomu, že ne všichni lidé, kteří se narodili do domu Izraele,
jsou způsobilí být součástí Boží smlouvy s Izraelem. Mylně věřili tomu, že jejich
rodová linie jim automaticky poskytuje požehnání smlouvy.

Přečtěte si Římanům 10:8–13 a zjistěte, jak se každý může stát součástí Božího lidu
smlouvy, ať již je, či není Izraelitou.

Řecké slovo, které je v těchto verších přeloženo jako vyznat, znamená otevřené
uznání přijetí neboli smlouvu; a řecké slovo, které je zde přeloženo jako uvěřit,
označuje závazek důvěry. Tato hluboká důvěra ve Spasitele vede lidi k tomu, aby
otevřeně vyznali, že Ho přijali způsobem, který určil On sám. Mezi tyto způsoby
patří poslušnost Božích přikázání, pokání a přijetí spásných obřadů evangelia, které
zahrnují křest a dar Ducha Svatého.

Pavel učil, že jestliže přijmeme Ježíše Krista a Jeho evangelium a budeme se
jím řídit, můžeme získat požehnání plynoucí z Božích smluv a být spaseni.

3. Někteří lidé s odkazem na Římanům 10:9, 13 tvrdí, že to jediné, co
musíme udělat, abychom mohli být spaseni, je slovy vyznat víru

v Ježíše Krista. Do studijního deníku si napište něco o tom, jak vám pravdy,
které se v této lekci probíraly, mohou pomoci reagovat na toto falešné tvrzení.

Ve zbývající části Římanům 10–11 čteme, že Pavel učil tomu, že pro rozvíjení víry
v Ježíše Krista je nezbytné naslouchat slovu Božímu. Vysvětlil více o tom, jak
Izraelité odmítli evangelium Ježíše Krista, a aby znázornil přijetí pohanů do domu
Izraele, použil přirovnání roubování větví divokého olivovníku na olivovník
ušlechtilý. (Viz Jákob 5.) Také učil tomu, že evangelium bude opětně
nabídnuto Židům.

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

Prostudoval(a) jsem si Římanům 8–11 a dokončil(a) jsem tuto lekci (datum).

Další otázky, úvahy a postřehy, o které bych se rád(a) podělil(a) se svým učitelem:
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21. BLOK: 2. DEN

Římanům 12–16
Úvod
Apoštol Pavel učil členy Církve v Římě, aby své tělo předkládali Bohu jako živou
oběť a aby dodržovali Boží přikázání. Také Svaté učil, jak se vyhýbat konfliktům
a usilovat o pokoj, když se z důvodu osobních preferencí objeví rozpory. V závěru
této epištoly Pavel varoval před těmi, kteří se snaží druhé klamat.

Římanům 12–13
Pavel dává Svatým radu, aby své tělo předkládali Bohu jako živou oběť a aby
dodržovali Boží přikázání.
Všimněte si, jaký tvar má tekutina
v první sklenici. Jak se změní tvar
tekutiny, když ji z první sklenice
přelijete do druhé? Jak se změní její
tvar, když ji přelijete do třetí sklenice?

Představte si, že tekutina představuje
člověka a že nádoby představují různé
světské názory a praktiky. Jaká
nebezpečí se skrývají v tom, když se neustále přizpůsobujeme světským názorům
a praktikám? ____________________

Přečtěte si Římanům 12:1–2 a zaměřte se na to, k čemu Pavel nabádal členy
Církve v Římě.

Pavel svou radou členům Církve, aby „vydávali těla svá v oběť živou … Bohu“
(Římanům 12:1), učinil přirovnání ke starozákonní praktice obětování zvířat
u oltáře v chrámu. Tato zvířata představovala zasvěcenou oběť Bohu. Pavel tedy
učil, že členové Církve mají zasvětit svůj život – fyzické tělo, touhy, rozhodnutí,
skutky, vlastnictví a čas – Bohu. Toho lze dosahovat tím, že se vzdáme hříšných
tužeb a budeme dodržovat Boží přikázání.

Z Pavlovy rady v Římanům 12:1–2 se dozvídáme, že Bůh od nás očekává, že mu
zasvětíme svůj život a nebudeme se přizpůsobovat světu. Zvažte možnost
zapsat si tuto pravdu do písem.

1. Na četných místech v Římanům 12–13 Pavel učil členy Církve
mnoha zásadám, které jim pomohou zasvětit život Bohu

a nepřizpůsobovat se světu. Abyste některé tyto zásady objevili, nakreslete si do
studijního deníku tabulku se třemi sloupci. Jednotlivé sloupce nadepište těmito
odkazy na verše z písem: Římanům 12:9–16, Římanům 12:17–21, Římanům
13:8–13. Poté proveďte tyto úkoly:

a. Každou pasáž z písem si přečtěte a pak do odpovídajících sloupců napište
jednu nebo více nauk z příslušné pasáže.

b. Napište, jak vám to, že budete žít podle některé z těchto nauk, kterou jste
rozpoznali, může pomoci zasvětit život Bohu a nepřizpůsobovat se světu.
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Přečtěte si Římanům 13:14 a zjistěte, co mají Svatí podle Pavlovy rady dělat.

Slova „oblecte se v Pána Jezukrista“ znamenají stát se takovými, jako je Spasitel, ve
svých vlastnostech a skutcích. Zamyslete se nad tím, jak vám to, co jste si zatím
prostudovali v Římanům 12–13, může pomoci stát se takovými, jako je Ježíš Kristus.

Římanům 13:14 nám pomáhá porozumět tomu, že pokud zasvětíme život Bohu
a nebudeme se přizpůsobovat světu, můžeme se stát více takovými, jako je
Ježíš Kristus.

2. Spasitel je příkladem toho, jak zasvětit život Bohu a jak se
nepřizpůsobovat světu. Vzpomeňte si na někoho jiného, koho znáte

a kdo se o to snaží. Do studijního deníku si napište, kdo je tento člověk, o němž
jste přemýšleli, a proč je příkladem zasvěcení Bohu a toho, jak se
nepřizpůsobovat světu. Vysvětlete, jak se tento člověk stal díky tomu více
takovým, jako je Spasitel.

Na samostatný list papíru napište jeden příklad, jak můžete vy zasvětit život Bohu
a nepřizpůsobovat se světu. Umístěte tento papír někam, kde vám bude váš cíl
připomínat.

Římanům 14:1–15:3
Pavel učí členy Církve, aby se vyhýbali konfliktům ve věci osobních preferencí
Je pro Svatého posledních dnů přijatelné, aby 1) byl vegetariánem? 2) jedl
čokoládu? 3) nosil na veřejnosti šortky? 4) využíval o sabatu technologie? 5)
účastnil se oslav svátků, které mají své kořeny v jiných náboženských nebo
kulturních tradicích?

Odpověď na všechny tyto otázky zní ano. Zatímco některé chování je přikázáními
od Pána jasně požadováno nebo zakázáno, jiné je ponecháno na preferenci nebo
uvážení každého jednotlivého člena. Sem může patřit výběr v oblastech, jako je
zábava, oblékání, stravování, zachovávání dne sabatu a rodičovská pravidla pro děti.
Pán poskytl přikázání a měřítka, aby nás vedla při výběru v některých těchto
věcech, jako například nošení šortek, které jsou slušné; ale některá rozhodnutí jsou
ponechána na osobním uvážení. Členové mohou v takových oblastech někdy činit
rozhodnutí na základě inspirace s ohledem na svou konkrétní situaci nebo potřeby.

Při studiu Římanům 14:1–15:3 vyhledejte pravdy, kterým Pavel učil ohledně toho,
jak máme v Církvi řešit záležitosti osobních preferencí.

V Římanům 14:1–5 se dozvídáme, že jednou věcí osobní preference, se kterou se
členové Církve v Pavlově době setkávali, byla otázka stravy. Někteří lidé
nedodržovali žádná stravovací omezení. Jiní se vyhýbali masu a jedli pouze
zeleninu. Někteří členové Církve se navíc rozhodli, že budou zachovávat židovské
zvyky, praktiky a svátky.

Jaké problémy mohly podle vás v Církvi vyvstat, když členové činili v těchto
záležitostech rozdílná osobní rozhodnutí?

Přečtěte si Římanům 14:3 a zjistěte, jakou radu dal Pavel členům Církve, kteří mají
rozdílné preference.
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Proč podle vás mohou někteří členové Církve pohrdat jinými členy, vysmívat se jim
nebo je odsuzovat kvůli jejich odlišným rozhodnutím?

Přečtěte si Římanům 14:10–13, 15, 21 a zaměřte se na to, čeho se mají členové
Církve podle Pavlova učení zdržet v záležitostech osobních preferencí.

Jedna z pravd, kterou se dozvídáme z Pavlových slov v Římanům 14:13, zní:
V záležitostech, kterými se nezabývá žádné konkrétní přikázání, se máme
vyvarovat toho, abychom druhé odsuzovali pro jejich rozhodnutí.

3. Do studijního deníku si napište odpověď na tuto otázku: Proč je
problémem, když se členové Církve dívají spatra na jiné členy

Církve, kteří činí odlišná rozhodnutí v záležitostech, u kterých žádné přikázání
nevyžaduje nebo nezakazuje určité chování, nebo je odsuzují?

Všimněte si slov „abyste nekladli [kámen] úrazu neb pohoršení“ v Římanům 14:13.
To znamená ovlivňovat druhé tak, že duchovně klopýtají nebo upadají ve svém úsilí
věřit v Ježíše Krista a žít podle Jeho evangelia. Překlad Římanům 14:15 od Josepha
Smitha uvádí: Ale je-li tvůj bratr zarmoucen pro tvůj pokrm, nechodíš již v lásce,
když jíš. Neuváděj tedy svým pokrmem do záhuby toho, za nějž Kristus zemřel!
(Viz poznámka pod čarou a u Římanům 14:15 v anglickém vydání Bible SPD.)

Pavel radil členům Církve, aby byli ohleduplní, pokud jde o vliv, jaký mají jejich
osobní zvyky na druhé, a aby byli ochotni zříci se jednání, které by mohlo
ovlivňovat druhé tak, že budou duchovně klopýtat. Z Pavlových pokynů se také
dozvídáme, že v záležitostech, kterými se nezabývá žádné konkrétní
přikázání, máme brát ohled na to, jak naše volby ovlivňují druhé.

Vzpomeňte si na záležitosti osobní preference zmíněné na začátku této části lekce.
Přemítejte o tom, co mají členové Církve v dnešní době dělat, aby se
v záležitostech, jako jsou tyto, řídili Pavlovou radou. Jak mohou takové volby vnést
pokoj mezi členy Církve? (Viz Římanům 14:19.)

Římanům 15:4–16:27
Pavel uzavírá svoji epištolu k Římanům
Ke konci epištoly k Římanům Pavel učil pravdě o písmech. Přečtěte si Římanům
15:4 a zaměřte se na to, čemu Pavel učil ohledně toho, proč byla napsána písma.

Na základě toho, co jste se dočetli, doplňte tuto pravdu: Písma byla napsána pro
____________________.

4. Do studijního deníku si zapište, kdy vám studium písem přineslo
vědomosti, útěchu nebo naději.

To, že nás mohou písma učit a dávat nám naději, ukázal Pavel tím, že citoval
několik veršů ze Starého zákona, aby Svaté ujistil, že misionářská práce mezi
pohany je v souladu s Božím plánem. (Viz Římanům 15:9–12.)

Zbývající část Římanům 15–16 obsahuje další povzbuzení a rady členům Církve
v Římě. Patří sem i varování před těmi, kteří způsobují rozdělení, učí falešným
naukám a snaží se oklamat druhé. (Viz Římanům 16:17–18.)

5. Do studijního deníku si pod dnešní látku napište toto:
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Prostudoval(a) jsem si Římanům 12–16 a dokončil(a) jsem tuto lekci (datum).

Další otázky, úvahy a postřehy, o které bych se rád(a) podělil(a) se svým učitelem:
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Úvod k 1. Korintským
Proč studovat tuto knihu?
Členové prvotní Církve, kteří žili v Korintu, se potýkali s mnoha problémy, které
existují i v dnešním světě – například s nejednotností, falešnými naukami či
nemorálností. V 1. Korintským se dozvídáme, že apoštol Pavel učil tyto Svaté tomu,
jak v Církvi posílit jednotu, jak poznat věci Boží, o roli fyzického těla jakožto
chrámu pro Ducha Svatého, o povaze duchovních darů, o tom, jak je důležité
přijímat svátost způsobile, a o tom, že vzkříšení je skutečné. Při studiu Pavlova
učení, které je zapsáno v 1. Korintským, se můžete naučit naukám a zásadám, které
vám pomohou žít spravedlivě navzdory jakékoli zlovolnosti, která vás může
obklopovat.

Kdo napsal tuto knihu?
Z úvodního verše 1. Korintským je patrné, že ji odeslali apoštol Pavel a učedník,
který se jmenoval Sostenes a který možná sloužil jako Pavlův písař. (Viz
1. Korintským 1:1.) Podrobnosti ohledně Sostenovy role nejsou známé, avšak je
jasné, že autorem obsahu této epištoly byl Pavel. (Viz 1. Korintským 16:21–24.)

Kdy a kde byla napsána?
Epištolu, která je známá jako 1. Korintským, napsal Pavel ke konci svého tříletého
pobytu v Efezu (během své třetí misie), který skončil pravděpodobně mezi lety 55
a 56 po Kr. (Viz Skutkové 19:10; 20:31; Průvodce k písmům, „Pavlovy epištoly“.)

Pro koho byla napsána a proč?
Tato epištola byla napsána pro členy Církve ve městě Korint. Pavel kázal
evangelium v Korintu téměř dva roky (viz Skutkové 18:1–18) a zorganizoval zde
odbočku Církve. (Viz Průvodce k písmům, „Pavlovy epištoly“.) Když později kázal
v Efezu během své třetí misionářské cesty, obdržel zprávu od členů Církve
z Korintu. Napsal této odbočce odpověď (viz 1. Korintským 5:9), ale naneštěstí se
tato epištola ztratila, a proto se v našich písmech nenachází. Později Pavel obdržel
další zprávu od členů Církve v Korintu ohledně problémů, se kterými se v Církvi
potýkali (viz 1. Korintským 1:11), a odpověděl na ni v další epištole, která je známá
jako 1. Korintským. 1. Korintským je tedy ve skutečnosti Pavlovým druhým
dopisem členům Církve v Korintu.

V Pavlově době byl Korint hlavním městem římské provincie Achaia, která se
rozpínala po většině území dávného Řecka jižně od Macedonie. Jelikož Korint byl
bohatým obchodním centrem, přitahoval lidi z celé Římské říše a stal se jedním
z nejrozmanitějších měst v oblasti. Korintské náboženské kultuře dominovala
modloslužba a ve městě stálo mnoho chrámů a svatyní. V době Pavlovy služby byli
Korinťané proslulí ohavnou nemorálností. U Afroditina chrámu byla například
údajně provozována rituální prostituce.

Pavel v této epištole jasně uvedl, že členům Církve chyběla jednota a že některé
pohanské názory a praktiky začaly mít vliv na to, jak Korintští zachovávali zásady
a obřady evangelia. (Viz 1. Korintským 1:11; 6:1–8; 10:20–22; 11:18–22.) Napsal
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členům Církve v Korintu, aby jim pomohl s jejich otázkami a problémy a posílil
obrácené, kteří se vraceli ke svým dřívějším názorům a náboženským praktikám.

Jaké jsou charakteristické rysy této knihy?
Nový zákon obsahuje více Pavlova učení a rad adresovaných členům v Korintu než
kterékoli jiné odbočce Církve. Pavlovy dvě epištoly Korintským tvoří dokonce
čtvrtinu všech jeho existujících spisů.

Pavel v 1. Korintským vysvětlil, že Ježíš Kristus naplnil zákon Mojžíšův. Zdůraznil,
jak důležité je „zachovávání přikázaní Božích“ (1. Korintským 7:19), „jsa pod
zákonem Kristu“ (1. Korintským 9:21) pro získání požehnání spasení skrze
evangelium.

Stručný přehled
1. Korintským 1–11. Pavel varuje před rozkolem v Církvi a zdůrazňuje důležitost
jednoty mezi členy Církve. Varuje členy před sexuální nemorálností, učí tomu, že
tělo je chrámem pro Svatého Ducha, a podněcuje k sebekázni. Reaguje také na
konkrétní otázky týkající se manželství, misionářské služby či obřadu svátosti a také
na otázky, zda je přípustné jíst obětní jídla, která byla obětována
pohanským modlám.

1. Korintským 12–14. Pavel učí, že máme usilovat o dary Ducha. Připomíná
korintským Svatým to, jak jsou důležití apoštolové, proroci a učitelé a jak se o sebe
mají členové vzájemně starat. Zdůrazňuje, že pravá láska je nejvýznamnější ze
všech duchovních darů.

1. Korintským 15–16. Pavel svědčí o tom, že je jedním z mnoha dalších, kteří jsou
svědky vzkříšeného Krista. Učí tomu, že každý bude vzkříšen a že křest za mrtvé
potvrzuje pravdivost budoucího vzkříšení. Vysvětluje, že vzkříšená těla se budou
lišit podle stupňů slávy a že vítězství Ježíše Krista nad hrobem odnímá osten smrti.
Organizuje také sbírku pro chudé Svaté v Jeruzalémě.

1.  KORINTSKÝM
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21. BLOK: 3. DEN

1. Korintským 1–2
Úvod
Když se Pavel dozvěděl o některých problémech, se kterými se potýkali členové
Církve v Korintu, napsal jim a nabádal je, aby mezi sebou odstranili sváry
a sjednotili se. Také vysvětlil, že Bůh povolává slabé a pokorné, aby kázali Jeho
evangelium, a že pouze skrze Ducha lze poznat věci Boží a porozumět jim.

1. Korintským 1:1–16
Pavel píše Svatým v Korintu a nabádá je, aby mezi sebou odstranili sváry
a sjednotili se
Vzpomeňte si na nějakou rodinu, sportovní tým a skupinu přátel.

Co může způsobovat rozdělení a sváry
ve všech těchto skupinách?
____________________

Jak takové rozdělení a sváry mohou
rodinu, tým nebo skupinu přátel
ovlivňovat? ____________________

Zamyslete se nad tím, jak rozdělení
a sváry mezi členy Církve mohou
ovlivňovat Církev.

Při studiu 1. Korintským 1 se zaměřte
na pravdu, které Pavel učil Svaté
v Korintu ohledně rozdělení a svárů.

Najděte na této mapě Korint:
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Pavel na své druhé misionářské cestě cestoval do města Korint v Řecku, kde kázal
evangelium. V té době bylo pokřtěno mnoho lidí. (Viz Skutkové 18:1–18.) Když
Pavel později kázal v Efezu, dozvěděl se o problémech, které vyvstaly mezi členy
Církve v Korintu kvůli tomu, že se několik obrácených vrátilo ke své předchozí víře
a k praktikám uctívání model. Pavel členům Církve v Korintu napsal, aby je posílil
a aby jim připomněl jejich závazek sloužit Pánu.

V 1. Korintským 1:1–9 čteme, že Pavel řekl Svatým v Korintu, že za ně děkuje Bohu
pro milost, kterou obdrželi skrze Ježíše Krista, jenž jim ve všem požehnal.

Přečtěte si 1. Korintským 1:10–11 a zjistěte, co Pavel Svatým v Korintu radil.

Abyste našli pravdu zaznamenanou v těchto verších, doplňte do prázdných míst
v následující větě tato slova: jednotní, očekává, sváry, odstraníme.

Pán ____________________ , že jako Svatí budeme ____________________ a že
mezi sebou ____________________ rozdělení a ____________________.

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

a. Jaká požehnání jako členové Církve obdržíme, když usilujeme o to,
abychom byli jednotní a abychom mezi sebou odstranili rozdělení a sváry?

b. Kdy jste obdrželi požehnání díky tomu, že jste se sjednotili v rodině, ve
třídě, v kvoru nebo ve sboru či v odbočce?

c. Co můžeme dělat, abychom odstranili rozdělení a sváry v Církvi?

Podle 1. Korintským 1:12–16 se členové Církve v Korintu rozdělovali do skupin na
základě odlišných výkladů církevní nauky a své názory podporovali tím, že citovali
význačné církevní vedoucí.

21. BLOK,  3 . DEN
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1. Korintským 1:17–31
Pavel učí Svaté, že Bůh povolává slabé, aby kázali Jeho evangelium
V Pavlově době bylo Řecko pod římskou nadvládou a v Korintu žilo mnoho Řeků.
Řekové si velice cenili filosofických myšlenek a světské moudrosti.

Zamyslete se nad tím, proč může být pro někoho, kdo si cení světských filosofií,
těžké přijmout evangelium nebo podle něj žít.

Při studiu 1. Korintským 1:17–31 se zaměřte na pravdu, která vám pomůže
porozumět tomu, proč je pošetilé spoléhat se na světskou moudrost.

Přečtete si 1. Korintským 1:17–22 a zjistěte, čemu apoštol Pavel učil o světské
moudrosti ve srovnání s moudrostí Boží. Slova „moudrost moudrých“
(1. Korintským 1:19) a „moudrosti tohoto světa“ (1. Korintským 1:20) se týkají
mylných filosofických tradic té doby. Také by mohlo být užitečné vědět, že slovem
„kříž“ (1. Korintským 1:17–18) Pavel označuje život, poslání a Usmíření
Ježíše Krista.

Proč podle vás nevěřící považovali poselství o Usmíření Ježíše Krista za pošetilé?
____________________

Přečtěte si 1. Korintským 1:25 a zaměřte se na to, čemu Pavel učil o lidské
moudrosti ve srovnání s moudrostí Boží. Bůh není pošetilý, ani nemá žádné
slabosti. Pavel použil slova „bláznovství Boží jest moudřejší nežli lidé“ a „[slabost]
Boží jest silnější než lidé“, aby vyjádřil myšlenku, že lidská moudrost a moc je ničím
ve srovnání s Boží moudrostí a mocí.

Zakroužkujte pravdu, která nejlépe popisuje, čemu Pavel učil Korintské o Boží
moudrosti:

• Boží moudrost je větší než moudrost lidská.

• Člověk je mocný, je-li moudrý.

• Znamení z nebes jsou větší než moudrost Řeků.

2. Do studijního deníku si napište odpověď na tuto otázku: V jakém
smyslu může podle vás porozumění tomu, že Boží moudrost je větší

než lidská, ovlivnit to, jak někdo hledá řešení svých problémů?

Přečtěte si 1. Korintským 1:26–27 a zjistěte, koho si Bůh vybírá, aby kázal Jeho
evangelium.

Přemítejte o tom, proč si Bůh vybírá ty, které svět považuje za pošetilé a slabé, aby
učili Jeho evangeliu.

V 1. Korintským 1:28–31 se dozvídáme, že Pavel učil, že Ježíš Kristus je dokonalým
příkladem moudrosti, spravedlivosti, posvěcení a vykoupení (viz 1. Korintským
1:30) a my se v Něm máme chlubit neboli radovat.
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1. Korintským 2
Pavel vysvětluje, jak poznáváme věci Boží
Přečtěte si následující příběh, v němž president Boyd K. Packer z Kvora Dvanácti
apoštolů vypráví o zážitku, který se mu stal předtím, než byl povolán generální
autoritou:

„Seděl jsem v letadle vedle člověka, který se prohlašoval za ateistu, a svou nevíru
v Boha vnucoval tak naléhavě, že jsem mu vydal svědectví. ‚Mýlíte se‘, řekl jsem,
‚Bůh existuje. Vím, že žije!‘

On namítal: ‚Nevíte. Nikdo to neví! Nemůžete to vědět!‘ Když jsem se nepodvolil,
onen ateista, který byl právník, položil pravděpodobně onu nejzásadnější otázku
ohledně svědectví. ‚Dobře‘, řekl posměšně a blahosklonně, ‚vy říkáte, že to víte.

Řekněte mi, jak to víte.‘

Když jsem se pokusil odpovědět, nebyl jsem schopen mu to sdělit, přestože mám vyšší
akademické vzdělání. …

Když jsem použil slova Duch a svědectví, ateista odpověděl: ‚Nevím, o čem mluvíte.‘ Stejně tak
nerozuměl slovům modlitba, rozlišování a víra. ‚Vidíte‘, řekl, ‚vy to doopravdy nevíte. Kdybyste to
věděl, mohl byste mi říci, jak to víte.‘

Měl jsem pocit, že asi nebylo moudré vydávat mu svědectví, a nenapadalo mě, co dalšího bych
mohl udělat.“ („The Candle of the Lord“, Ensign, Jan. 1983, 51.)

Kdybyste se ocitli v takovéto situaci, co byste řekli tomuto muži, který
nevěřil v Boha?

Při studiu 1. Korintským 2 se zaměřte na pravdu, která vám pomůže porozumět
tomu, proč onen muž nemohl pochopit slova presidenta Packera a proč si můžete
být jisti svou znalostí duchovních záležitostí.

V 1. Korintským 2:1–8 čteme, že Pavel řekl Svatým v Korintu, že nepoužívá
moudrost světa, aby je přesvědčoval o pravdivosti evangelia. Vysvětlil, že je učí mocí
Ducha, aby měli víru v Boha. Pavel jim také řekl, že nevěřící nemohou rozumět
tajemstvím Božím.

Přečtěte si 1. Korintským 2:9–16 a zjistěte, proč podle Pavla někteří lidé mohou znát
věci Boží (viz 1. Korintským 2:10–11) a chápat je, zatímco jiní je poznat nemohou.

Usilujte o Ducha Svatého
Pokud Duch Svatý může potvrdit pravdivost a důležitost nauk a zásad evangelia, kterým se učíte,
budete je s větší pravděpodobností moci uplatňovat ve svém životě. Když budete rozpoznávat
nauky a zásady, vztahujte je na své osobní zkušenosti a usilujte o potvrzení Duchem Svatým, že
jsou pravdivé.

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

a. Proč podle 1. Korintským 2:9–10 mohli Pavel a další věrní lidé rozumět
věcem Božím?
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b. Proč podle 1. Korintským 2:14 nemohou někteří lidé rozumět věcem Božím?

Z těchto veršů se dozvídáme tuto pravdu: Věci Boží můžeme poznat a můžeme
jim rozumět pouze skrze Jeho Ducha. Zvažte možnost označit si v 1. Korintským
2:10–14 slova nebo části textu, která této pravdě učí.

President Packer na závěr svého vyprávění vysvětlil, že pocítil inspiraci zeptat se
onoho muže, který seděl vedle něj v letadle, zda ví, jak chutná sůl.

„‚Samozřejmě, že to vím,‘ zněla jeho odpověď.

‚Kdy jste sůl naposledy ochutnal?‘

‚Právě jsem měl večeři tady v letadle.‘

‚Jenom si myslíte, že víte, jak chutná sůl,‘ řekl jsem.

Trval na svém: ‚Vím, jak chutná sůl, stejně tak dobře, jako vím cokoli jiného.‘ …

‚Předpokládejme tedy‘, řekl jsem, ‚že jsem sůl nikdy neochutnal – vysvětlete mi, jak chutná.‘ …

Několikrát se o to pokusil, ale samozřejmě to nedokázal. Nemohl pouze samotnými slovy vyjádřit
tak běžnou zkušenost, jako je chuť soli. Znovu jsem vydal svědectví a řekl jsem: ‚Vím, že Bůh
existuje. Vy jste se tomuto svědectví vysmíval a řekl jste, že pokud to vím, budu vám moci přesně
říci, jak to vím. Já jsem, příteli, v duchovním slova smyslu ochutnal sůl. Slovy vám dokážu
vyjádřit, jak jsem tuto znalost získal, asi tak dobře, jako mi vy dokážete říci, jak chutná sůl. Ale
říkám vám znovu, že Bůh existuje! On skutečně žije! A jenom proto, že vy to nevíte, mi prosím
netvrďte, že to nevím ani já, protože já to vím!‘

Když jsme se rozloučili, slyšel jsem, jak si mumlá: ‚Nepotřebuji vaše náboženství jako berličku!
Nepotřebuji ho.‘

Od tohoto zážitku jsem se již nikdy necítil na rozpacích, ani jsem se nestyděl kvůli tomu, že
nemůžu samotnými slovy vysvětlit vše, co znám duchovně.“ („The Candle of the Lord“, 52.)

4. Ve studijním deníku vypracujte tyto úkoly:

a. Napište několik věcí Božích, které lze poznat a kterým lze rozumět pouze
skrze Jeho Ducha.

b. Proč je důležité, abychom věřili, že pouze skrze Jeho Ducha můžeme poznat
věci Boží a rozumět jim?

Vzpomeňte si na nějaký okamžik, kdy jste skrze Ducha poznali jednu z věcí Božích,
které jste si napsali do studijního deníku, a porozuměli jste jí. Zamyslete se, co
můžete nyní dělat pro to, abyste při své snaze poznat věci Boží a rozumět jim
hledali pomoc Ducha.

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

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

Další otázky, úvahy a postřehy, o které bych se rád(a) podělil(a) se svým učitelem:
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21. BLOK: 4. DEN

1. Korintským 3–6
Úvod
Apoštol Pavel vysvětlil korintským Svatým, jakou roli hrají misionáři v budování
Božího království. Učil, že jejich kongregace jsou místa, kde může přebývat Duch,
a nabádal je, aby si nemysleli, že někteří lidé jsou lepší než druzí. Dále je varoval,
aby se nenechali ovlivňovat zlovolnými lidmi. Také je upozornil na to, aby se
vyhýbali nemorálním filosofiím a praktikám, které se v Korintu často vyskytovaly.

1. Korintským 3
Pavel vysvětluje, jakou roli hrají v budování Božího království misionáři
a členové Církve
Představte si, že se jeden z vašich přátel zapíše do kurzu matematiky pro pokročilé,
například do kurzu diferenciálního počtu, aniž by navštěvoval přípravné kurzy,
například kurz základní algebry.

Zamyslete se nad tím, jak asi bude váš přítel v tomto kurzu matematiky pro
pokročilé úspěšný. Proč je nezbytné, abyste porozuměli základním myšlenkám
daného předmětu předtím, než si budete moci osvojit pokročilejší myšlenky?

Přečtěte si 1. Korintským 3:1–3 a zaměřte se na to, jaké přirovnání apoštol Pavel
použil, aby Svatým v Korintu ukázal, že ještě nejsou připraveni na další pravdy
evangelia. V 1. Korintským 3:2 byste si mohli označit slova mléko a maso.

Co slova „maličkým v Kristu“ v 1. Korintským 3:1 naznačují o duchovní vyspělosti
korintských Svatých? ____________________

Vzpomeňte si, že Svatí v Korintu nebyli jednotní a někteří z nich při dodržování
evangelia uplatňovali také pohanskou (bezbožnou) víru a její praktiky. Také se
začali rozdělovat do skupin na základě rozdílných výkladů církevní nauky a své
stanovisko podporovali tím, že citovali přední vedoucí Církve. (Viz 1. Korintským
1:10–16; 3:4.)

Přečtěte si 1. Korintským 3:5–8 a zaměřte se na to, jaké přirovnání Pavel použil, aby
Svatým pomohl porozumět roli misionářů, kteří přinesli evangelium do Korintu.

1. Do studijního deníku si nakreslete obrázek Pavlova přirovnání
a napište, čemu se podle vás tímto přirovnáním snažil naučit

korintské Svaté.

V 1. Korintským 3:6–7 si povšimněte, kdo způsobuje změnu lidského srdce, která
vede k obrácení. Z těchto veršů se můžeme naučit tomu, že ačkoli můžeme
druhým pomoci učit se evangeliu Ježíše Krista, lidé jsou obráceni skrze moc
Ducha Svatého.

Zamyslete se nad tím, proč je důležité, abychom porozuměli tomu, že člověk je
obrácen Boží mocí, nikoli naší vlastní.

V 1. Korintským 3:9–23 se dozvídáme, že Pavel naléhal na Svaté v Korintu, aby
budovali základ své víry na Ježíši Kristu a umožnili Duchu, aby přebýval v Církvi.
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Pavel také Svatým udělil radu, aby se nespoléhali na světskou moudrost, protože ve
srovnání s Boží moudrostí je to „bláznovství“. (1. Korintským 3:19.)

1. Korintským 4
Pavel říká Svatým v Korintu, aby si nemysleli, že někteří lidé jsou lepší než druzí
Na základě rady apoštola Pavla zaznamenané v 1. Korintským 4:1–3 se zdá, že
někteří členové Církve v Korintu odsuzovali Pavlovo počínání jako misionáře a jako
vedoucího Církve. Možná zpochybňovali jeho úsudek nebo si mysleli, že někdo jiný
by to dělal lépe.

Jak je zaznamenáno v 1. Korintským 4:3–5, Pavel učil, že Pán bude jeho soudce
a „osvítí to, což skrytého jest“ a „zjeví rady srdcí“. (1. Korintským 4:5.) Z toho se
můžeme naučit, že i když nás druzí odsuzují, Pán nás bude soudit spravedlivě,
protože zná všechno, včetně myšlenek a záměrů našeho srdce.

V 1. Korintským 4:6–21 se dozvídáme, že Pavel řekl Svatým v Korintu, aby nebyli
hrdí na jednoho ze svých vedoucích Církve na úkor ostatních. Také jim řekl, že
apoštolové Ježíše Krista jsou povoláni trpět kvůli zlovolnosti světa. Svět má
apoštoly a vedoucí Církve za blázny (viz 1. Korintským 4:10), protože usilují o to,
aby následovali Krista. Pavel poté učil, že království Boží je vedeno Boží mocí
prostřednictvím těch, kteří jsou nositeli klíčů kněžství.

1. Korintským 5
Pavel varuje Svaté, aby se nestýkali s lidmi, kteří se záměrně rozhodují hřešit
Představte si, že máte mísu čerstvého ovoce s jedním shnilým plodem uprostřed.

Co by se stalo, kdybyste toto shnilé
ovoce nechali v míse s ostatním
čerstvým ovocem?
____________________

Co v našem životě by mohlo toto shnilé
ovoce představovat?
____________________

Při studiu 1. Korintským 5 vyhledejte
pravdy, které vám pomohou porozumět
tomu, jak můžete lépe reagovat na
škodlivé vlivy ve svém životě.

Přečtěte si 1. Korintským 5:1–2
a zjistěte, proti jakému hříchu
neuplatňovali korintští Svatí žádné disciplinární opatření.

Smilstvo se týká jakéhokoli sexuálního vztahu praktikovaného mimo manželství.
Zdá se, že jeden z členů Církve v Korintu se dopustil sexuálního hříchu
s nevlastní matkou.

Slova „vyvržen byl z prostředku vás“ v 1. Korintským 5:2 znamenají, že hříšník měl
být vyloučen z Církve. Než vedoucí Církve někoho vyloučí nebo zvolí jinou formu
církevního disciplinárního opatření, zvažují mnohé faktory. Kromě toho, že zvažují

21. BLOK,  4 . DEN

421



závažnost přestupku, mají na paměti také účely církevního disciplinárního řízení:
pomoci člověku činit pokání; ochránit ty, kteří by mohli být negativně ovlivněni činy
dané osoby nebo jejími názory; a bránit bezúhonnost učení Církve. (Viz „Church
Discipline“, mormonnewsroom.org/article/church-discipline.)

Přečtěte si 1. Korintským 5:6–7 a zaměřte se na přirovnání, které apoštol Pavel
použil, aby vysvětlil, proč musel tento jednotlivec přijít o své členství v Církvi.

Chléb nakyne díky kvasu neboli droždí. Také se díky němu zkazí neboli zplesniví.
Těsto představuje Církev Ježíše Krista. Jak byste shrnuli význam tohoto přirovnání?
____________________

Z Pavlova přirovnání se můžeme naučit této pravdě: Pokud se rozhodneme, že se
budeme blíže stýkat s těmi, kteří vědomě žijí v hříchu, můžeme být ovlivněni
jejich zlovolností.

Přečtěte si 1. Korintským 5:9–11 a zjistěte, co Pavel poradil korintským Svatým, aby
jim pomohl uplatnit zásadu, které učí verš 6.

Zamyslete se nad tím, jak se Pavlovo učení týká mísy čerstvého ovoce s jedním
shnilým plodem uprostřed.

Abyste lépe porozuměli Pavlově radě nestýkat se se smilníky nebo s jinými lidmi,
kteří vědomě žijí v hříchu, přečtěte si tato slova staršího Neala A. Maxwella
z Kvora Dvanácti apoštolů: „Nestýkejte se se smilníky – nikoli proto, že jste pro
ně příliš dobří, ale, jak napsal [C. S.] Lewis, proto, že nejste dost dobří. Pamatujte
na to, že špatné situace mohou oslabit i dobré lidi.“ („The Stern but Sweet
Seventh Commandment“, New Era, June 1979, 42.)

2. Do studijního deníku si napište odpověď na tuto otázku: Jaké
špatné situace mohou oslabit dobré lidi tak, že sleví ze svých

měřítek a přijmou hříšné chování?

Máme usilovat o to, abychom pomáhali lidem, kteří zápasí s nějakým hříchem,
a inspirovali je, aniž bychom slevili ze svých měřítek. S modlitbou zvažte, co
můžete dělat pro to, abyste pozitivně ovlivňovali druhé, aniž byste slevovali ze
svých měřítek.

V 1. Korintským 5:12–13 se dozvídáme, že vedoucí Církve mají zodpovědnost
posuzovat, a pokud je to nezbytné, tak i vyloučit ty, kteří se dopouštějí závažných
přestupků.

1. Korintským 6
Pavel učí Svaté jednotě a zákonu cudnosti
Starodávný Korint byl znám svou nemorálností a mnoho Korinťanů podporovalo
názor, že naše tělo bylo učiněno proto, abychom pociťovali rozkoš. V 1. Korintským
6:13–17 apoštol Pavel učil korintské Svaté tomu, že naše tělo bylo stvořeno proto,
abychom uskutečňovali Pánovy záměry, a nikoli proto, abychom se oddávali
sexuálnímu hříchu, nebo dokonce pouze proto, abychom si užívali fyzické potěšení,
jako je například konzumace jídla. Ti, kteří vstupují do Církve, se stávají zajedno
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Apoštol Pavel učil, že naše tělo je chrám Boží.

s Kristem jako duchovní „části“ Jeho těla. Sexuální nemorálnost je neslučitelná
s duchovním vztahem s Ježíšem Kristem.

Přečtěte si 1. Korintským 6:18–20 a zjistěte, čemu Pavel učil o našem těle.
(1. Korintským 6:19–20 jsou verše z mistrovství v písmu. Mohli byste si je nějakým
jednoznačným způsobem označit, abyste je v budoucnu snadno našli.)

3. Ve studijním deníku vypracujte tyto úkoly:

a. Shrňte pravdu, které Pavel učil v 1. Korintským 6:19.

b. Vysvětlete, jak má pochopení toho, že naše tělo je chrám Boží, ovlivňovat to,
jak přistupujeme ke svému tělu a k tělu druhých lidí.

c. Shrňte pravdu, které Pavel učil v 1. Korintským 6:20.

Přemítejte o tom, jak vám může
porozumění těmto pravdám ohledně
našeho těla pomoci zůstat čistými, když
jste obklopeni zlovolností.

Přemítejte o naukách a zásadách
Přemítat znamená o něčem přemýšlet, rozjímat, klást si otázky a vyhodnocovat to, co již znáte,
a to, čemu se snažíte porozumět. Přemítání nám často pomáhá pochopit, jak máme v životě
uplatňovat zásady evangelia. Až budete v 1. Korintským 6 přemítat o učení apoštola Pavla
ohledně zákona cudnosti a toho, v jakém smyslu se naše tělo podobá chrámu, zvažte možnost
věnovat určitý čas přemýšlení o těchto pravdách a o tom, proč je důležité podle nich žít.

Mistrovství v písmu – 1. Korintským 6:19–20
4. Abyste se tyto verše z mistrovství v písmu snadněji naučili

nazpaměť, opakujte následující věty, přičemž až se seznámíte se
slovy dané věty, zakryjte ji papírem. Verše opakujte tak dlouho, dokud je
nebudete znát nazpaměť. Poté je odříkejte někomu z rodiny či přátel
a požádejte je, aby se podepsali do studijního deníku.

[19] Zdaliž nevíte,

že tělo vaše jest chrám

Ducha svatého v vás?

Kteréhož máte od Boha,

a nejste sami svoji.

[20] Nebo koupeni jste za mzdu.
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Oslavujtež tedy Boha tělem svým

i duchem svým,

kteréžto věci Boží jsou.

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

Prostudoval(a) jsem si 1. Korintským 3–6 a dokončil(a) jsem tuto lekci (datum).

Další otázky, úvahy a postřehy, o které bych se rád(a) podělil(a) se svým učitelem:
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22. BLOK: 1. DEN

1. Korintským 7–8
Úvod
Apoštol Pavel hovořil k sezdaným i svobodným členům Církve v Korintu
o manželství a misionářské práci. Když odpovídal na otázku ohledně jedení masa
obětovaného modlám, učil Svaté, aby se zamysleli nad tím, jaký vliv mají jejich
osobní zvyky na druhé, a aby byli ochotni vzdát se některých činností, pokud by
mohly být příčinou toho, že někdo jiný duchovně klopýtne.

1. Korintským 7
Pavel udílí rady sezdaným i svobodným členům Církve ohledně manželství

1. Do studijního deníku si překreslete následující schéma. Doplníte si
ho při studiu 1. Korintským 7.

Stejně jako my, i členové Církve v Korintu žili ve společnosti, která zastávala
matoucí a protichůdné názory ohledně manželství a tělesných neboli sexuálních
intimních vztahů. Co se týká této a dalších nauk a zásad evangelia, je důležité,
abychom dokázali rozlišit, které jsou pravdivé a které falešné.

V 1. Korintským 5–6 čtete o některých falešných naukách ohledně sexuálních
vztahů, kteréžto nauky byly v Korintu hojně rozšířené. Jedna z falešných nauk byla
tato: Mít tělesný intimní vztah s kýmkoli je přijatelné. Napište tato slova do pravé části
schématu ve studijním deníku pod nadpis „Falešná nauka“. Zamyslete se nad tím,
proč je tato nauka falešná.

Členové Církve v Korintu napsali apoštolu Pavlovi a požádali ho o vedení ohledně
Pánova měřítka sexuální čistoty. Přečtěte si 1. Korintským 7:1 a zjistěte, na co se
korintští Svatí Pavla zeptali.

Slova „dobréť by bylo člověku ženy se nedotýkati“ ve verši 1 naznačují, že si
korintští Svatí kladli otázky ohledně toho, kdy a zda vůbec jsou tělesné intimní
vztahy vhodné. Kromě toho, někteří možná dokonce pochybovali, zda lidé, kteří
uzavřeli manželství, mají mít mezi sebou tělesné intimnosti. Do levé části schématu
ve studijním deníku pod nadpis „Falešná nauka“ napište tuto větu: Mít tělesný
intimní vztah je zcela nepřijatelné, a to i v manželství.

Obě falešné nauky, které jste si napsali do studijního deníku, představují extrémní
názory, které se liší od Božího měřítka tělesné intimity.

Přečtěte si 1. Korintským 7:2–3 a zjistěte, čemu Pavel Korintské učil o tělesné
intimitě. Slovo smilstvo ve verši 2 se týká sexuálních vztahů praktikovaných mimo
manželství a slova „povinná přívětivost“ ve verši 3 se vztahují na lásku
a důvěrnosti, které si vzájemně projevují manžel a manželka.
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V brožurce Pro posílení mládeže se dozvídáme, že „tělesná intimnost mezi manželem
a manželkou je krásná a posvátná. Je ustanovena Bohem pro tvoření dětí a pro vyjadřování lásky
mezi manželem a manželkou. Bůh nařídil, aby sexuální důvěrnost byla vyhrazena pro
manželství.“ ([Brožurka, 2012], 35.)

Do studijního deníku si pod nadpis „Pravda“ napište toto: Tělesná intimita mezi
manželem a manželkou je ustanovena Bohem.

President Boyd K. Packer z Kvora Dvanácti apoštolů řekl:

„Přikázání, abychom se množili a naplnili zemi, nebylo nikdy odvoláno. Je zcela
zásadní pro plán vykoupení a je zdrojem lidského štěstí. Spravedlivým používáním
této moci se můžeme přiblížit našemu Otci v nebi a zakusit plnost radosti, ba
dokonce božství. Moc plození není nějaká náhodná součást plánu; je to plán
štěstí; je to klíč ke štěstí.

Touha lidského rodu spojit se v manželství je stálá a velmi mocná. Naše štěstí ve
smrtelném životě, naše radost a oslavení závisejí na tom, jak na tyto neodbytné a naléhavé
fyzické touhy reagujeme.“ („Plán štěstí“,Liahona, květen 2015, 26.)

Proč je plození – schopnost tvořit smrtelný život – v plánu Nebeského Otce tak
důležité pro spasení Jeho dětí? ____________________

Jak je zaznamenáno v 1. Korintským 7:1–24, Pavel učil tomu, že kromě zvláštních
dočasných situací si manželé obecně nemají odpírat vzájemnou náklonnost, že
ovdovělí a rozvedení členové Církve se mohou znovu oženit či vdát, pokud se tak
rozhodnou, a že členové Církve mají zůstávat před Bohem (viz 1. Korintským 7:24)
v jakékoli situaci. Pavel také nedoporučoval rozvod.

V Korintu byli členové Církve, jejichž manželští partneři nebyli křesťané. Zamyslete
se nad tím, jaké těžkosti mohou manželé různého vyznání zakoušet.

Přečtěte si 1. Korintským 7:12–17 a vyhledejte pravdy, jimž Pavel učil a které mohou
pomoci částečně členským rodinám v dnešní době.

Jedna z pravd, kterým se můžeme z těchto veršů naučit, zní: Věrní následovníci
Ježíše Krista mají posvěcující vliv na svou rodinu.

2. Do studijního deníku si napište odpověď na tuto otázku: Jakých
příkladů toho, kdy některý člen Církve měl pozitivní vliv na členy

své rodiny, kteří buď nebyli členy Církve, nebo nebyli v Církvi aktivní, jste byli
v životě svědky?

V 1. Korintským 7:25–40 Pavel hovořil o tom, zda je výhodné, či nevýhodné být
svobodný nebo ženatý, když je člověk „povolán ke službě“ (Překlad Josepha
Smitha, 1. Korintským 7:29 [v Průvodci k písmům]) neboli když je povolán sloužit
na misii. Učil tomu, že nesezdaní neboli svobodní misionáři se budou při službě
méně rozptylovat než někdo, kdo je ženatý a má časné starosti spojené se
zaopatřováním rodiny. Nicméně jim nezakázal, aby se ženili nebo byli ženatí, když
slouží na misii. Příkladem sezdaných párů zapojených do církevní služby na plný
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úvazek v dnešní době jsou například starší misionářské páry, presidenti misií,
presidenti chrámů či generální autority Církve.

1. Korintským 8
Pavel odpovídá na otázku ohledně jedení masa obětovaného modlám
Starší L. Tom Perry z Kvora Dvanácti vyprávěl o této zkušenosti:

„Zjistil jsem, že když žijete tak, jak máte, lidé si toho všimnou a zapůsobí na ně
vaše náboženské přesvědčení a vy máte vliv na život druhých.

Svoji profesní dráhu jsem strávil jako zaměstnanec firmy zabývající se podnikáním
v oblasti obchodních domů. Protože jsem byl členem managementu, bylo pro mě
důležité, abych se společensky stýkal s místními obchodními organizacemi.
Setkání s většinou z těchto organizací vždy začínala takzvanou koktejlovou

hodinkou [během níž se tradičně servírují alkoholické nápoje]. Byl to čas vhodný ke konverzaci
a seznámení se s lidmi, kteří patřili k dané organizaci. Vždy jsem se během těchto společenských
hodin cítil nesvůj. Zpočátku jsem si říkal o citronovolimetkovou sodovku. Brzy jsem zjistil, že
citronovolimetková sodovka vypadá stejně jako mnohé další nápoje. Nemohl jsem vytvořit dojem
abstinenta s průzračnou sodovkou v ruce.“ („The Tradition of a Balanced, Righteous Life“,
Ensign, Aug. 2011, 48–49.)

Co se mohlo stát, kdyby starší Perry během těchto společenských setkání nadále pil
nealkoholické nápoje, které vypadaly stejně jako ty alkoholické?
____________________

V jakých situacích by mohl váš příklad negativně ovlivnit druhé, i když byste možná
nedělali nic špatného? ____________________

Členové Církve v Korintu chtěli vědět, zda je pro ně přijatelné jíst maso, které bylo
obětováno modlám neboli pohanským bohům. Ve své odpovědi apoštol Pavel
připustil, že členové Církve se mohou domnívat, že je to pro ně přijatelné, protože
vědí, že pohanští bohové ve skutečnosti neexistují. (Viz 1. Korintským 8:4–6.)

Přečtěte si 1. Korintským 8:1 a zjistěte, čemu Pavel korintské Svaté učil.

Ve verši 1 si povšimněte, co může způsobit znalost a co může způsobit pravá láska.
Pavel měl na mysli, že pravá láska („čistá láska Kristova“ [Moroni 7:47], nesobecká
láska k druhým) je důležitější než to, aby dávali najevo znalost konkrétních zákonů
týkajících se jídla.

Přečtěte si 1. Korintským 8:7–11 a zaměřte se na to, čemu Pavel učil o jídle, které
možná bylo obětováno modlám. Slovo mdlý v těchto verších označuje členy Církve,
kteří byli slabí ve víře. Slovo maso v Bibli obvykle znamená „jídlo“. Slovo moc ve
verši 9 se týká absence konkrétního přikázání zakazujícího konzumaci určitých
druhů jídla.

V 1. Korintským 8:9 si povšimněte, že Pavel uvedl přesvědčivý důvod, proč by se
Svatí měli rozhodnout nejíst maso obětované modlám. Jaký příklad toho, jak může
být jedení masa obětovaného modlám kamenem úrazu, uvedl Pavel
v 1. Korintským 8:10–11?
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Přečtěte si 1. Korintským 8:12–13 a zjistěte, jak Pavel uzavřel své varování ohledně
dělání věcí, které by mohly vést k tomu, že druzí klopýtnou. Slova „pohoršuje …
bratra mého“ ve verši 13 by také mohla být přeložena jako „způsobuje, že můj bratr
klopýtá [neboli] slábne“.

Jednou ze zásad, kterým se můžeme z Pavlova učení naučit, je tato: Pravou lásku
můžeme druhým projevit tím, že se budeme vyhýbat jednání, které by mohlo
způsobit, že duchovně klopýtnou. (Ze studia Římanům 14 si možná vzpomínáte,
že Pavel učil podobné zásadě Svaté v Římě.)

Přečtěte si zbývající část příběhu staršího Perryho o rozhodnutích, která učinil
během koktejlových hodinek. Povšimněte si, jak uplatnil tuto zásadu.

„Rozhodl jsem se, že musím mít nápoj, který mě jasně označí za abstinenta. Šel
jsem za barmanem a požádal jsem ho o sklenici mléka. To si u něj ještě nikdo
neobjednal. Zašel do kuchyně a přinesl mi sklenici mléka. Nyní jsem měl nápoj,
který se velmi lišil od alkoholických nápojů, které pili ostatní. Najednou jsem se
stal středem pozornosti. Vyslechl jsem mnoho vtipných poznámek ohledně svého
nápoje. Lidé měli o čem mluvit. …

Mléko se stalo mým oblíbeným nápojem na těchto koktejlových hodinkách. Brzy se rozneslo, že
jsem mormon. Úcta, které se mi dostalo, mě opravdu překvapila, stejně jako to, co se začalo dít.
Ostatní se ke mně brzy připojili a začali pít čistý mléčný koktejl!

Mějte odvahu být jiní. Žijte podle měřítek, kterým nás evangelium učí.“ („The Tradition of
a Balanced, Righteous Life“, 49.)

3. Do studijního deníku si
napište odpověď na

tuto otázku: Jak můžete být schopni
projevit druhým pravou lásku tím,
že se budete vyhýbat jednání, které
by mohlo způsobit, že druzí
duchovně klopýtnou?

4. Do studijního deníku si
pod dnešní látku

napište toto:

Prostudoval(a) jsem si 1. Korintským
7–8 a dokončil(a) jsem tuto lekci
(datum).

Další otázky, úvahy a postřehy, o které
bych se rád(a) podělil(a) se svým
učitelem:
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22. BLOK: 2. DEN

1. Korintským 9–10
Úvod
Apoštol Pavel se vyjádřil ke starostem Svatých v Korintu ohledně používání
církevních zdrojů k zajištění jeho výdajů na živobytí. Vysvětlil, že cílem jeho kázání
je přinést spasení dětem Božím. Nabádal Svaté, aby se vyvarovali hříchu a také aby
neuráželi náboženské přesvědčení druhých.

1. Korintským 9
Pavel káže evangelium, aby on a jeho posluchači mohli být spaseni
Měli jste někdy problém ráno vstát a zmeškali jste kvůli tomu něco důležitého? Jaké
to je, když si uvědomíte, že jste něco zmeškali nebo nedosáhli něčeho důležitého,
protože jste nebyli připraveni?

To nejdůležitější, čeho bychom se v tomto životě měli snažit dosáhnout, je
příležitost stát se způsobilými získat věčný život.

1. Do studijního deníku si napište, proč si přejete získat věčný život.

Právě tak, jako to, že se nám ráno nepodaří vstát, může vést k tomu, že zmeškáme
něco důležitého, nebo toho dokonce vůbec nedosáhneme, tak i určité chování
může způsobit, že nedosáhneme té nejdůležitější věci ze všech – věčného života.
Při studiu 1. Korintským 9 vyhledejte zásadu, která vám může pomoci poznat, jak
zajistit, abyste dosáhli věčného života.

V 1. Korintským 9:1–21 Pavel odpověděl na různé otázky Svatých v Korintu.
Napsal, že ačkoli by byl plně ospravedlněn, kdyby byl v časných záležitostech
podporován členy Církve, nebyl na ně ve svých výdajích na živobytí odkázán.
Vysvětlil, že tím, že se přizpůsoboval různým prostředím, aniž by upustil od
měřítek evangelia, byl schopen pomáhat Židům, pohanům i komukoli jinému, kdo
byl slabý v evangeliu, evangelium přijmout.

Přečtěte si 1. Korintským 9:17 a zjistěte, jak Pavel kázal evangelium.

Přečtěte si 1. Korintským 9:22–23 a zjistěte, proč Pavel kázal evangelium ochotně.

Vzpomeňte si, kdy jste v životě cvičili nebo trénovali na nějakou soutěž. Jak
rozsáhlý byl váš tréninkový plán nebo program? Jak vás motivovalo úsilí dosáhnout
konkrétního cíle?

Pavel vysvětlil, že sportovci mohou překonat pokušení netrénovat tím, že se zaměří
na svůj cíl. Přečtěte si 1. Korintským 9:24–25 a zjistěte, kterou sportovní disciplínu
použil Pavel k výuce korintských Svatých.

Jaké vlastnosti nebo charakteristiky potřebují podle Pavla běžci k tomu, aby byli
úspěšní?

Být ve všem zdrženlivý znamená uplatňovat sebeovládání. Neporušitelná koruna,
o níž Pavel řekl, že přetrvá na věky, je věčný život.
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Z 1. Korintským 9:25 se můžeme naučit této zásadě: Abychom získali věčný
život, musíme se naučit uplatňovat ve všem sebeovládání. Avšak v konečném
důsledku věčný život přichází jedině „skrze zásluhy a milosrdenství a milost“ Ježíše
Krista (2. Nefi 2:8), a ne skrze sebeovládání samotné.

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

a. Proč je podle vás nezbytné uplatňovat sebeovládání, abychom získali
věčný život?

b. Ve kterých stránkách života musí každý z nás uplatňovat sebeovládání,
abychom mohli získat věčný život?

Přečtěte si 1. Korintským 9:26–27 a zaměřte se na to, jak Pavel popsal své úsilí
v uplatňování sebeovládání. Slovo podmaňovat ve verši 27 znamená přísně se
ukázňovat.

Co měl podle vás Pavel na mysli, když ve verši 27 napsal: „podmaňuji tělo své,
a v službu podrobuji, abych snad jiným káže, sám nebyl nešlechetný“?
____________________

Zamyslete se nad těmito slovy presidenta Brighama Younga:

„Nemůžete zdědit věčný život, pokud vaše chutě nejsou uvedeny do podřízenosti
ducha, který ve vás žije, onoho ducha, kterého dal náš Otec v nebi. Mám na mysli
Otce vašich duchů, těch duchů, které vložil do těchto schránek [těl]. Tyto schránky
musejí být dokonale uvedeny do podřízenosti ducha, nebo vaše tělo nemůže být
povzneseno, aby zdědilo věčný život. … Snažte se pilně, dokud neuvedete vše do
podřízenosti zákona Kristova.“ (Učení presidentů Církve: Brigham Young

[2004], 204.)

„Poddává-li se duch tělu, stává se zkaženým; poddává-li se ale tělo duchu, stává se čistým
a svatým.“ (Učení: Brigham Young, 205.)

3. Do studijního deníku si napište odpověď na tuto otázku: Co
můžete dělat, abyste pomohli svému tělu poddat se duchu?

1. Korintským 10
Pavel varuje korintské Svaté, aby se vyvarovali hříchu a neuráželi druhé

President James E. Faust z Prvního předsednictva varoval: „Jedním z velkých
životních mýtů je, když si [jednotlivci] myslí, že jsou nepřemožitelní. Příliš mnoho
si jich myslí, že jsou [vyrobeni] z ocele, dostatečně silní, aby vydrželi jakékoli
pokušení. Namlouvají si: ‚To se mi nemůže stát.‘“ („To se mi nemůže stát“,
Liahona, červenec 2002, 51.)
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Zamyslete se nad situacemi, ve kterých se lidé mohou vystavovat pokušení a myslet
si, že jsou dostatečně silní, aby mu odolali.

V 1. Korintským 10:1–5 hovořil Pavel o tom, co z toho, co prožily děti Izraele v době
Mojžíšově, je mělo učinit duchovně silnými. I když jim Pán v pustině žehnal a byly
svědky mnoha zázraků, v mnohých Pán nenašel zalíbení a potrestal je.

Přečtěte si 1. Korintským 10:6–11 a zjistěte, co si Pavel přál, aby se korintští Svatí
z příkladu dávných Izraelitů naučili.

Přestože se dávným Izraelitům dostalo velikých požehnání, rozhodli se pokušení
poddat. Pavel si přál korintské Svaté varovat, aby neopakovali hříchy dávných
Izraelitů.

Přečtěte si 1. Korintským 10:12 a shrňte Pavlovo poselství vlastními slovy:
____________________

Přečtěte si 1. Korintským 10:13 a zjistěte, čemu Pavel učil o pokušení. To, co
najdete, byste si mohli označit.

Čemu se můžeme z tohoto verše naučit o pokušení? ____________________

Zamyslete se nad touto otázkou: Proč se dávní Izraelité poddali pokušení, ačkoli
platí zásada, že Bůh nedovolí, abychom byli pokoušeni nad svou schopnost
pokušení odolat?

Přečtěte si 1. Korintským 10:14 a zjistěte, co měli korintští Svatí podle Pavla dělat.
Modlářství byl hřích, se kterým zápolili jak dávní Izraelité, tak Svatí v Korintu.

Z 1. Korintským 10:13–14 se můžeme naučit, že Bůh připraví cestu, abychom
byli vysvobozeni z pokušení, ale musíme se rozhodnout, že se od pokušení
oprostíme.

Přečtěte si Almu 13:28 a zjistěte, co můžeme dělat pro to, abychom se oprostili od
pokušení. Zvažte možnost napsat si tento křížový odkaz do písem vedle
1. Korintským 10:13–14.

4. Ve studijním deníku vypracujte tyto úkoly:

a. Na základě toho, co jste se dozvěděli z 1. Korintským 10:13–14 a Almy
13:28, napište novinový titulek nebo billboardový slogan, který by lidem
sděloval, jak mohou uniknout pokušení.

b. Jak nám to, když se pokoříme a budeme bdít a stále se modlit, může pomoci
oprostit se od pokušení?

Ne vždy budete schopni pokušení uniknout. Proto se musíme rozhodnout nyní, jak
budeme jednat, až na pokušení narazíme. Zamyslete se nad těmito slovy presidenta
Spencera W. Kimballa:
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„Správná rozhodnutí lze učinit nejsnadněji, když je činíme v dostatečném
předstihu s konečnými cíli na mysli; toto předchází mnoha úzkostem [během
chvil, kdy se rozhodujeme], když jsme unaveni a vážně pokoušeni. …

Čas rozhodnout se, že se nespokojíme s ničím menším než s možností žít věčně
s naším Otcem, je nyní; takže každé rozhodnutí, které učiníme, bude ovlivněno
naším odhodláním nedopustit, aby cokoli narušilo dosažení tohoto konečného

cíle.“ (Teachings of Presidents of the Church: Spencer W. Kimball [2006], 108–109.)

„Osvojte si sebekázeň, abyste se čím dál tím více nemuseli rozhodovat a znovu rozhodovat
ohledně toho, co učiníte, až budete čelit opakovaně stejnému pokušení. V některých případech se
stačí rozhodnout jen jednou!

Jak velkým požehnáním je být znovu a znovu osvobozován od boje s pokušením! Ten je časově
náročný a velmi riskantní.“ (Teachings: Spencer W. Kimball, 109.)

„Nejvhodnější příležitost opustit zlé cesty je předtím, než na ně vstoupíte. Tajemství dobrého
života spočívá v ochraně a prevenci. Ti, kteří se poddávají zlu, jsou obvykle ti, kteří se stavějí do
zranitelného postavení.“ (Teachings: Spencer W. Kimball, 109.)

Zamyslete se nad pokušeními, se kterými zápolíte nejvíce. Co můžete změnit,
abyste unikli pokušení ještě předtím, než mu začnete čelit?

Věnujte chvíli tomu, že si v brožurce Pro posílení mládeže přečtete jedno téma, které
vám může pomoci poznat, jak se můžete od pokušení oprostit. Na základě toho, co
jste se dočetli, zvažte možnost zapsat si cíl a nějakou dobu ho nosit s sebou, aby
vám pomohl připomínat si, že máte unikat pokušením.

V 1. Korintským 10:15–33 Pavel udělil korintským Svatým radu, aby respektovali
náboženské praktiky druhých, aniž by dělali ústupky z těch svých, a znovu
zopakoval, že kázal za účelem, aby pomohl mnohým být spaseni.

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

Prostudoval(a) jsem si 1. Korintským 9–10 a dokončil(a) jsem tuto lekci (datum).

Další otázky, úvahy a postřehy, o které bych se rád(a) podělil(a) se svým učitelem:
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22. BLOK: 3. DEN

1. Korintským 11
Úvod
Apoštol Pavel hovořil o sporech mezi korintskými Svatými ohledně náboženských
zvyklostí. Zdůraznil, že muži a ženy mají věčné a božské role a jsou v Pánově plánu
vzájemně nepostradatelní. Také učil členy Církve o náležité přípravě na svátost.

1. Korintským 11:1–16
Pavel hovoří o sporech ohledně náboženských zvyklostí
Přečtěte si následující tvrzení, která
vyjadřují, jak mohou někteří lidé
nahlížet na manželství:

• „Úspěch v mé profesi je pro mne
velmi důležitý. Nechci dělit svou
energii mezi profesi a manželství.“

• „Nechci se zavazovat
k dlouhodobému vztahu. Mám
strach, že učiním rozhodnutí,
kterého budu později litovat.“

• „Manželství by mne svazovalo.
Nemohl bych si dělat, co chci.“

• „Vím, že manželství je to
nejdůležitější rozhodnutí, které kdy
udělám, a těším se na něj.“

1. Do studijního deníku si
poznamenejte, jak na

manželství pohlížíte vy.

V 1. Korintským 11 se dočítáme více o tom, jak apoštol Pavel odpověděl členům
Církve na obavy, které v Korintu měli. Přečtěte si 1. Korintským 11:3 a zjistěte,
čemu Pavel učil o zodpovědnostech manžela.

Slova „hlava ženy muž“ znamenají, že manžel má posvátnou zodpovědnost
předsedat v rodině. Předsedat znamená spravedlivě vést a motivovat druhé
v duchovních i časných záležitostech.

Ve verši 3 si povšimněte, kdo má předsedat manželovi a vést ho, když on předsedá
ve své rodině. Proč by mohlo být pro manžela a otce důležité, aby vzhlížel ke Kristu
jako ke svému vedoucímu a rádci? ____________________

Když porozumíme tomu, jak Nebeský Otec předsedá ve svém království, uvidíme,
že je Bohem pořádku, a ne zmatku. (Viz NaS 132:8.)

V 1. Korintským 11:4–16 se píše, že Pavel hovořil o otázkách korintských Svatých,
které se týkaly zvyklostí mužů a žen během bohoslužeb, když se modlili
a prorokovali. Mezi tyto zvyklosti patřil i zvyk, že ženy nosily závoj.
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Čtenáři Nového zákona občas Pavlovo učení chápou nesprávně a myslí si, že role
muže je důležitější než role ženy. Starší M. Russell Ballard z Kvora Dvanácti
apoštolů objasnil tuto mylnou představu takto:

„Muži a ženy jsou v očích Božích i v očích Církve rovnocenní, ale rovnocennost
neznamená, že jsou stejní. Zodpovědnosti a božské dary mužů a žen se liší ve své
podstatě, ale nikoli ve významu nebo účinku. Nauka naší Církve pokládá ženy za
rovnocenné mužům, ale zároveň uznává, že ženy se od mužů liší. Bůh nepovažuje
žádné pohlaví za lepší nebo důležitější než to druhé. …

Muži a ženy mají odlišné dary, odlišné silné stránky a odlišné náhledy na věc
a dispozice. To je jeden z hlavních důvodů, proč se navzájem potřebujeme.“ („Muži a ženy v díle
Páně“, Liahona, duben 2014, 48.)

Přečtěte si 1. Korintským 11:11 a zaměřte se na to, čemu Pavel učil o vztahu mezi
manželem a manželkou. Slova „v Pánu“ se týkají Pánova plánu, který nám může
pomoci stát se takovými, jako je On, a získat věčný život.

Z 1. Korintským 11:11 se dozvídáme tuto pravdu: V Pánově plánu nemohou muž
a žena jeden bez druhého získat věčný život. (Viz také NaS 131:1–4.)

Manželství mezi mužem a ženou je součástí Božího plánu. Zamyslete se nad těmito
otázkami: Jak napomáhá Božímu plánu to, když jsme spravedlivým otcem nebo
matkou? Jak nás to dále připravuje na to, abychom se stali takovými, jako je náš
Nebeský Otec?

Zamyslete se nad tím, jak fungují
nůžky. Jak dobře by se s nůžkami
pracovalo, kdyby byly čepele od sebe
odděleny a vy byste se snažili stříhat
papír nebo látku pouze jednou z nich?
Jak by se nůžky mohly podobat
manželovi a manželce, kteří se snaží
dosáhnout věčného života?

Přečtěte si následující slova staršího Davida A. Bednara z Kvora Dvanácti
apoštolů a zjistěte, jak mají manžel a manželka spolupracovat, aby získali věčný
život: „Podle božského záměru je určeno, že muži a ženy mají postupovat
společně směrem k dokonalosti a k plnosti slávy. Muži a ženy, díky své rozdílné
povaze a schopnostem, vnášejí do manželského vztahu svůj jedinečný náhled
a zkušenosti. Muž a žena rozdílně, avšak stejným dílem, přispívají k jednotě

a shodě, které nelze dosáhnout žádným jiným způsobem. Muž doplňuje a zdokonaluje ženu
a žena doplňuje a zdokonaluje muže, zatímco se jeden učí od druhého a vzájemně se posilují
a žehnají si.“ („Marriage Is Essential to His Eternal Plan“, Ensign, June 2006, 83–84.)
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2. Do studijního deníku napište několik rozdílných vlastností
a zodpovědností mužů a žen, kterými se v rodině navzájem

podporují a posilují.

V dokumentu „Rodina – prohlášení světu“ členové Prvního předsednictva a Kvora Dvanácti
apoštolů prohlásili: „Otcové jsou božsky určeni, aby v lásce a spravedlivosti předsedali svým
rodinám, a jsou zodpovědni za to, že se postarají o životní potřeby a ochranu svých rodin. Matky
jsou zodpovědny především za výchovu svých dětí. V těchto posvátných zodpovědnostech jsou
otcové a matky povinni pomáhat jeden druhému jako rovnocenní partneři. Postižení, smrt nebo
jiné okolnosti mohou vést k nutným individuálním úpravám.“ (Liahona, listopad 2010, 129.)

3. Vzpomeňte si na rozdílné názory na manželství vyjádřené
v tvrzeních, která jste četli na začátku lekce. Poté si do studijního

deníku napište odpověď na tuto otázku: Jak byste po prostudování
1. Korintským 11:1–16 odpověděli někomu, kdo nerozumí důležitosti
manželství v Božím plánu?

1. Korintským 11:17–34
Pavel učí korintské Svaté, aby nebrali svátost na lehkou váhu
Co vás napadá, když čtete následující slovní spojení?

• „Skutečně duchovní zážitek.“

• „Obnovení duše.“

• „Zlatý hřeb mého zachovávání dne sabatu.“

Přemítejte o svém posledním přijímáním svátosti a zamyslete se nad tím, zda
některé z těchto slovních spojení vyjadřuje to, co jste prožívali.

Při studiu 1. Korintským 11:17–34 se zaměřujte na pravdy, které vám mohou
pomoci učinit z přijímání svátosti duchovnější a hodnotnější zážitek.

V Pavlově době zachovávali členové Církve postup podobný Poslední večeři.
Pravidelně se scházeli, aby společně pojedli a pak přijali svátost. Apoštol Pavel tato
shromáždění odsoudil, protože je Svatí proměňovali v obyčejnou večeři, než aby
zachovávali posvátnost, která má doprovázet přijímání svátosti. Překlad Josepha
Smitha objasňuje Pavlovo prohlášení o účelu jejich shromáždění: Když se scházíte
na jednom místě, nečiníte tak snad proto, abyste jedli večeři Páně? (Překlad
Josepha Smitha, 1. Korintským 11:20 [v anglickém vydání Bible SPD].)

I když záměrem těchto setkání bylo utužovat přátelství a jednotu, Svatí se na nich
často začali svářit. V 1. Korintským 11:17–22 se píše, že Pavel sváry, které během
těchto večeří mezi korintskými Svatými panovaly, odsoudil.

Přečtěte si 1. Korintským 11:23–26 a zjistěte, na co měli členové Církve podle
Pavlových slov pamatovat, pokud jde o svátost. V angličtině má slovo shew ve
verši 26 stejný význam jako slovo show [ukázat] a vyslovuje se stejně. Avšak řecké
slovo, ze kterého bylo přeloženo, znamená dosvědčovat, oznamovat či svědčit.
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Přečtěte si 1. Korintským 11:27–30
a vyhledejte varování, které dal Pavel
korintským Svatým ohledně svátosti.

Z těchto veršů se dozvídáme, že ti,
kteří přijímají svátost nezpůsobile,
přivádějí sami na sebe odsouzení
a zatracení.

Tuto pravdu potvrzuje i Kniha
Mormonova, kde Ježíš Kristus varoval,
že ti, kteří přijímají svátost nezpůsobile, jedí a pijí zatracení své duše. (Viz 3. Nefi
18:29.) Kromě toho Spasitel vedoucím kněžství řekl, že nemají dovolovat, aby
svátost přijímali ti, kteří jí nejsou hodni. (Viz 3. Nefi 18:29.) Máte-li otázky ohledně
své způsobilosti přijímat svátost, promluvte si se svým biskupem nebo presidentem
odbočky.

Řecké slovo, které je v 1. Korintským 11:29 přeloženo jako „odsouzení“, lze také
přeložit jako „zatracení“. Odsouzení znamená „býti Bohem shledán vinným“.
(Průvodce k písmům, „Odsouditi, odsouzení“, scriptures.lds.org.) Zatracení je „stav
člověka, ve kterém je zastaven jeho pokrok a v němž je mu odepřen přístup do
přítomnosti Boží a do jeho slávy. Zatracení existuje v různých stupních. Všichni,
kteří neobdrží plnost celestiálního oslavení, budou do určitého stupně omezeni ve
svém pokroku a ve svých výsadách a budou do té míry zatraceni.“ (Průvodce
k písmům, „Zatracení“, scriptures.lds.org.)

Pamatujte na to, že k tomu, abyste mohli přijímat svátost, nemusíte být dokonalí,
ale máte mít v srdci ducha pokory a pokání. (Viz Věrni víře – slovník evangelia
[2004], 151.) Přijímáme-li svátost, zatímco v srdci odmítáme činit pokání a nemáme
touhu pamatovat na Spasitele a následovat Ho, přijímáme ji nezpůsobile.

Zamyslete se nad tím, proč přijímání svátosti nezpůsobile může přinést zatracení
naší duši?

Znovu si přečtěte 1. Korintským 11:28 a zjistěte, co měli členové Církve podle Pavla
při přijímání svátosti dělat. Zvažte možnost si to, co najdete, označit.

Z tohoto verše se dozvídáme, že při přijímání svátosti máme přezkoumávat
svůj život.

Jak podle vás máme přezkoumávat svůj život?

Účelem přezkoumávání našeho života není jen to, že se zamyslíme nad tím, zda
jsme způsobilí přijmout svátost, ale také to, že se zamyslíme nad tím, jak dobře se
snažíme dodržovat smlouvy, které jsme uzavřeli s Bohem, a jak se snažíme činit
pokání a zlepšovat se.

Přečtěte si následující citáty a zamyslete se nad tím, jak můžete přezkoumat svůj
život, zatímco přijímáte svátost.
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Když president Howard W. Hunter popisoval zážitek, který měl při přijímání
svátosti, řekl: „Položil jsem si tuto otázku: ‚Dávám Boha nade vše a dodržuji
všechna Jeho přikázání?‘ A pak přišlo zamyšlení a rozhodnutí. Uzavřít s Pánem
smlouvu, že budu vždy dodržovat Jeho přikázání, je vážný závazek, a obnovovat
tuto smlouvu přijímáním svátosti je stejně tak vážné. Ony posvátné okamžiky
přemýšlení během roznášení svátosti mají velký význam. Jsou to okamžiky

sebezpytování, introspekce a sebesoudnosti – čas k zamyšlení a rozřešení.“ („Thoughts on the
Sacrament“, Ensign, May 1977, 25.)

Když byl Tad R. Callister, generální president Nedělní školy, členem Sedmdesáti,
učil, že svátost je časem přemítání a sebehodnocení: „Svátost je … časem
hlubokého sebepozorování a sebezpytování. … Svátost je časem, kdy nejenže si
připomínáme Spasitele, ale také srovnáváme svůj život s životem Velikého
Příkladu [Ježíše Krista]. Je to čas na to, abychom odložili veškerý sebeklam; je to
čas absolutní vznešené pravdy. Všechny výmluvy a všechny přetvářky musí jít

stranou a musí dovolit tak, jak tomu skutečně je, aby náš duch rozmlouval s Duchem našeho
Otce. V tomto okamžiku se stáváme svými vlastními soudci, uvažujeme nad tím, jaký náš život
skutečně je a jakým by měl být.“ (The Infinite Atonement [2000], 291.)

Jedním ze způsobů, jak můžete zásadu přezkoumání svého života při přijímání
svátosti uplatnit, je to, že se zamyslíte nad otázkami, nad kterými byste mohli
přemýšlet, když se na přijímání svátosti připravujete. Například byste se mohli
zeptat: „Jak mohu být lepším učedníkem Ježíše Krista?“ „Jak se můj život podobá
životu Spasitele? Jak se mu nepodobá?“ „Se kterou slabostí, která mi brání
v duchovním pokroku, zápolím?“ „Co mohu tento týden udělat, abych se stal
o trochu lepším?“

Uplatňování nauk a zásad
K uplatňování nauk a zásad dochází tehdy, když přemýšlíte o zásadách, kterým se při studiu
písem učíte, mluvíte o nich a žijete podle nich. Když budete uplatňovat nauky a zásady ve svém
životě, budete požehnáni. Například když budete uplatňovat to, čemu jste se v 1. Korintským 11
naučili o svátosti, získáte hlubší porozumění a svědectví týkající se tohoto obřadu.

4. Do studijního deníku si zapište několik dalších otázek, které byste
si mohli před svátostí a během ní klást.

5. Do studijního deníku si napište plán ohledně toho, co uděláte,
abyste se lépe připravili na příští přijímání svátosti.

Když budete přezkoumávat svůj život před svátostí a během ní, Pán vám pomůže
poznat, jak můžete lépe naplňovat své smlouvy a stát se způsobilými obdržet
požehnání, která vám touží dát. Zavažte se, že budete následovat jakákoli
nabádání, která obdržíte.

V 1. Korintským 11:33–34 čteme o dalších Pavlových pokynech korintským Svatým
ohledně jídla, jež měli, když se scházeli, aby přijali svátost. Řekl jim, aby mysleli
jeden na druhého a vyhýbali se sváru.
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6. Do studijního deníku si pod dnešní látku napište toto:

Prostudoval(a) jsem si 1. Korintským 11 a dokončil(a) jsem tuto lekci (datum).

Další otázky, úvahy a postřehy, o které bych se rád(a) podělil(a) se svým učitelem:
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22. BLOK: 4. DEN

1. Korintským 12–14
Úvod
Apoštol Pavel psal o mnohých darech Ducha. Přirovnal Církev k fyzickému tělu
a vysvětlil, že podobně jako tělo potřebuje každou svou část k tomu, aby správně
fungovalo, Církev potřebuje, aby každý její člen používal své dary Ducha k tomu,
aby Církvi přispíval a posiloval ji. Pavel Svatým radil, aby usilovali o pravou lásku
a duchovní dar proroctví.

1. Korintským 12
Pavel učí o duchovních darech
Přečtěte si následující věty a tu, která je podle vás přesnější, zakroužkujte:

• Svědectví je třeba si zasloužit.

• Svědectví je dar.

Svou odpověď vysvětlete: ____________________

Při studiu 1. Korintským 12 vyhledejte zásadu, která vám pomůže poznat, jak
můžete získat silné osobní svědectví o Ježíši Kristu a Jeho evangeliu.

V 1. Korintským 12:1–2 čteme o tom, že apoštol Pavel chtěl členy Církve v Korintu
učit o duchovních darech.

Přečtěte si 1. Korintským 12:3 a zjistěte, jak můžeme sami pro sebe poznat, že Ježíš
je Pán a Spasitel. Prorok Joseph Smith učil, že slova říci Pán Ježíš v 1. Korintským
12:3 mají být chápána jako poznat Pána Ježíše. (Viz History of the Church, 4:602–603.)

Na základě toho, čemu jste se naučili z 1. Korintským 12:3, doplňte tuto pravdu:
Osobní svědectví o tom, že Ježíš Kristus je náš Spasitel, můžeme získat pouze
prostřednictvím ____________________ .

President Dieter F. Uchtdorf z Prvního předsednictva učil o tom, že potřebujeme
získat osobní svědectví:

„Svědectví je nejdrahocennější vlastnictví, protože se nezískává pouze logikou
nebo rozumem, nelze ho koupit za světský majetek a nelze ho dát jako dar nebo
zdědit od svých předků. Nemůžeme spoléhat na svědectví jiných lidí. Potřebujeme
to vědět sami. President Gordon B. Hinckley řekl: ‚Každý Svatý posledních dnů má
zodpovědnost vědět pro sebe s jistotou nad veškerou pochybnost, že Ježíš je
vzkříšený žijící Syn živého Boha.‘ (‚Fear Not to Do Good‘, Ensign, May

1983, 80.) …

Toto svědectví přijímáme, když Svatý Duch hovoří k duchu, který se nachází v nás. Obdržíme
tichou a neochvějnou jistotu, která bude zdrojem našeho svědectví a přesvědčení.“ („Moc
osobního svědectví“, Liahona, listopad 2006, 38.)

1. Do studijního deníku si napište odpovědi na tyto otázky:
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a. Proč je důležité, abychom porozuměli tomu, že svědectví o Ježíši Kristu
přichází pouze prostřednictvím Ducha Svatého?

b. Co můžeme dělat, abychom přizvali Ducha Svatého do svého života a toto
svědectví obdrželi?

V 1. Korintským 12:4–31 stojí, že Pavel Svaté v Korintu učil tomu, že jsou nám dány
mnohé duchovní dary, aby byly k užitku všem dětem Nebeského Otce a aby
pomáhaly členům Církve navzájem si sloužit. Dary Ducha jsou požehnání nebo
schopnosti udělované prostřednictvím Ducha Svatého a Bůh dává každému členovi
Církve alespoň jeden dar. (Viz NaS 46:11.) Pavel přirovnal Církev k fyzickému tělu.
Podobně jako tělo potřebuje každou svou část k tomu, aby správně fungovalo,
může každý člen používat své duchovní dary k tomu, aby přispíval Církvi
a posiloval ji. V tomto smyslu Pavel Svatým radil, aby se snažili „dojíti darů
lepších“. (1. Korintským 12:31.)

1. Korintským 13
Pavel učí o tom, že je důležité mít pravou lásku
Přečtěte si následující modelové situace a zamyslete se nad tím, jaký zhoubný
dopad mohou takovéto postoje a chování mít.

• Často vás rozčílí a rozladí chování sourozence.

• Spolužák je k vám nezdvořilý, proto se cítíte oprávněni odpovědět mu také
nezdvořile.

• Závidíte příteli jeho talenty a úspěchy.

• Ve vašem kněžském kvoru nebo ve třídě Mladých žen je pro vás někdy snadné
šířit pomluvy a mluvit o druhých špatně.

Stanovte si cíle, abyste uplatňovali to, čemu se učíte
Stanovit si cíle, abyste uplatňovali to, čemu se učíte, vám pomůže jednat s vírou, dozvědět se
toho více při studiu a duchovně růst. Při stanovování cílů usilujte o vedení Ducha Svatého.
Ujistěte se, že vaše cíle vyžadují úsilí, ale jsou zároveň reálné a dosažitelné. Napište si konkrétně,
co chcete udělat, kdy to plánujete udělat a jak to provedete. Poté svůj pokrok pravidelně
hodnoťte.

Při studiu 1. Korintským 13 se zaměřte na pravdy, které vám mohou pomoci
vyvarovat se postojů a chování, které mohou narušit vaše osobní štěstí a dobré
vztahy s druhými.

Přečtěte si 1. Korintským 13:1–3 a vyhledejte vlastnost a dar Ducha, jež Pavel velmi
vyzdvihoval.

Pravá láska je „nejvyšší, nejušlechtilejší, nejsilnější druh lásky, ne pouze
náklonnost“. (Průvodce k písmům, „Pravá láska“, scriptures.lds.org.)

V těchto verších si povšimněte toho, jak apoštol Pavel popsal ty, kteří mají jiné
duchovní dary, ale nemají pravou lásku. (Viz také NaS 88:125.)
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Slova „měď zvučící“ a „zvonec znějící“ ve verši 1 označují nástroje, které vydávají
hlasité zvuky. V kontextu 1. Korintským 13:1 mohou tato slova označovat pronášení
slov, která jsou ve chvíli, kdy mluvčí není motivován pravou láskou, bezobsažná
nebo postrádají smysl.

Pavel popsal vlastnosti a charakteristické rysy pravé lásky, aby korintským Svatým
pomohl tomuto daru lépe porozumět. Přečtěte si 1. Korintským 13:4–8 a zjistěte,
jak Pavel popisuje pravou lásku. To, co najdete, byste si mohli označit.

Zamyslete se nad následujícími vysvětleními slov, kterým může být obtížné
porozumět: Slova „trpělivá jest“ (verš 4) popisují někoho, kdo trpělivě snáší
zkoušky. Slovo „nezávidí“ (verš 4) popisuje někoho, kdo nežárlí na ostatní. Slova
„není všetečná“ (verš 4) popisují někoho, kdo není vychloubačný. Slova
„nenadýmá se“ (verš 4) popisují schopnost být pokorný. Slova „v nic neslušného se
nevydává“ (verš 5) popisují někoho, kdo není nezdvořilý a bezohledný. Slova
„nehledá svých věcí“ (verš 5) popisují schopnost klást Boha a ostatní před sebe
sama. Slova „nezpouzí se“ (verš 5) popisují někoho, kdo se snadno nerozčílí. Slova
„všemu věří“ (verš 7) popisují někoho, kdo přijímá veškerou pravdu.

Čí život je příkladem všech těchto vlastností pravé lásky, které Pavel popsal?

V Moronim 7:47 čteme, že prorok Mormon učil, že „pravá láska je čistá láska
Kristova“. Tuto definici a odkaz na verš z písem byste si mohli napsat do písem
vedle 1. Korintským 13:4–8.

2. Z 1. Korintským 13:4–8 si vyberte dva nebo tři popisy pravé lásky.
Ve studijním deníku vysvětlete, jak vystihují Ježíše Krista, a ke

každému popisu, který jste si vybrali, uveďte příklad z Jeho života.

Jedna z pravd, kterou se dozvídáme z 1. Korintským 13:4–8, zní: Když usilujeme
o získání duchovního daru pravé lásky, stáváme se více takovými, jako je náš
Spasitel, Ježíš Kristus.

Co podle vás znamenají slova ve verši 8, že „láska nikdy nevypadá“ neboli
nepomíjí? ____________________

Starší Jeffrey R. Holland z Kvora Dvanácti apoštolů popsal, v jakém smyslu pravá
láska nikdy nepomíjí: „Život nese svůj díl obav a selhání. Občas se něco nezdaří.
Občas nás zklamou lidé nebo hospodářství nebo podniky či vlády. Ale jedna věc
nás v čase ani na věčnosti nezklame – čistá láska Kristova.“ (Christ and the New
Covenant [1997], 337.)

V 1. Korintským 13:9–12 stojí, že Pavel učil, proč duchovní dary poznání a proroctví
nakonec vymizí. Pavel podotkl, že poznání, které je možné získat v tomto životě, je
neúplné a že dokonalého poznání se nám dostane na věčnosti.

Přečtěte si 1. Korintským 13:13 a vyhledejte tři dary Ducha, o kterých Pavel učil, že
zůstanou, což znamená, že přetrvají nebo zůstanou stálé.

Na základě 1. Korintským 13:13 doplňte tuto pravdu: ____________________ je
největším darem Ducha.
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Proč je podle vás pravá láska největším darem Ducha? ____________________

V 1. Korintským 14:1 stojí, že Pavel Svatým radil, aby se drželi pravé lásky. Přečtěte
si Moroniho 7:48 a zjistěte, čemu Mormon učil svůj lid, že má činit, aby obdržel dar
pravé lásky.

Jak můžeme obdržet tento a další duchovní dary? Komu Nebeský Otec podle
Mormona uděluje dar pravé lásky?

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

a. Jak může to, že máme pravou lásku, zlepšit naše vztahy s rodinou, přáteli
a vrstevníky?

b. Kdy jste spatřili pravou lásku v tom, jak se někdo choval k vám nebo
k druhým?

c. Které vlastnosti pravé lásky uvedené v 1. Korintským 13:4–7 je pro vás
nejtěžší si osvojit? Proč? Písemně si stanovte cíl ohledně toho, co budete
dělat, abyste usilovali o dar pravé lásky a získali ho.

1. Korintským 14
Pavel učí, že dar proroctví je větší než dar jazyků
V 1. Korintským 14:1–3 Pavel Svatým radil, aby usilovali o dar proroctví. Řekl, že
dar proroctví druhé vzdělává neboli učí více než dar jazyků.

„Proroctví tvoří božsky inspirovaná slova nebo záznamy, které nějaká osoba dostává skrze
zjevení od Ducha Svatého. Svědectví o Ježíšovi je duch proroctví (Zjev. 19:10). … Když nějaká
osoba prorokuje, pak mluví nebo píše to, co Bůh chce, aby věděla, pro její vlastní dobro nebo
dobro jiných.“ (Průvodce k písmům, „Proroctví, prorokovati“, scriptures.lds.org.)

Z 1. Korintským 14:1–3 se dozvídáme, že když učíme a vydáváme svědectví
skrze inspiraci, můžeme pomáhat druhé vzdělávat a utěšovat je. Jedna
z možností, jak můžeme druhé napomínat neboli nabádat (viz verš 3), je
povzbuzovat je.

Zamyslete se nad tím, kdy vás něčí učení nebo svědectví vzdělalo, povzbudilo nebo
utěšilo.

V 1. Korintským 14:4–40 Pavel korintské Svaté napomenul ohledně daru mluvení
jazyky. Varoval, že bude-li se daru jazyků používat nesprávně, nebude vzdělávat
Církev a bude členy odvádět od toho, aby usilovali o lepší duchovní dary. Pavel také
učil, že „Bůh není původ neřádu“ (1. Korintským 14:33) a že v Církvi mají být
všechny věci konány podle správného řádu.

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

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

Další otázky, úvahy a postřehy, o které bych se rád(a) podělil(a) se svým učitelem:
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23. BLOK: 1. DEN

1. Korintským 15:1–29
Úvod
Apoštol Pavel se dozvěděl, že někteří členové Církve v Korintu učí, že vzkříšení
mrtvých neexistuje. Vydal svědectví o tom, že Ježíš Kristus vstal z mrtvých,
a vysvětlil, co vzkříšení znamená pro všechny děti Nebeského Otce.

1. Korintským 15:1–10
Pavel podává důkaz o Vzkříšení Ježíše Krista

Přečtěte si tato slova presidenta Thomase S. Monsona: „Bratři a sestry, smějeme
se, pláčeme, pracujeme, hrajeme si, máme rádi, žijeme. A potom zemřeme. Smrt
je naším univerzálním dědictvím. Všichni musí projít její bránou. Smrt si žádá
staré, unavené a sešlé. Navštěvuje mladé v rozpuku naděje a s nádhernými
vyhlídkami. Jejímu stisku neuniknou ani malé děti. Slovy apoštola Pavla: ‚Uloženo
[je] lidem jednou umříti.‘ [Židům 9:27.]“ („Já vím, že žije Spasitel!“, Liahona,

květen 2007, 24.)

Vybavte si myšlenky nebo pocity, které jste zažívali, když zemřel někdo, koho
jste znali.

Při studiu 1. Korintským 15:1–29 vyhledejte zásady, které vám mohou pomoci, když
zemře někdo, koho znáte.

Apoštol Pavel se v závěru epištoly pro Svaté v Korintu věnoval mylnému
přesvědčení, kterému učili někteří členové Církve. Přečtěte si 1. Korintským 15:12
a zjistěte, jakému mylnému přesvědčení učili.

Proč podle vás Pavlovi toto mylné přesvědčení dělalo starosti?
____________________

Přečtěte si 1. Korintským 15:3–8 a zjistěte, co apoštol Pavel napsal, aby členům
Církve pomohl porozumět tomu, že Spasitelovo Vzkříšení je skutečné.

Z těchto veršů se dozvídáme, že apoštolové svědčí o tom, že Ježíš Kristus
zemřel za naše hříchy a byl vzkříšen z mrtvých. (Tuto pravdu byste si mohli
v písmech označit nebo poznamenat.)

President Monson se podělil o toto svědectví: „Z celého srdce a vroucnosti své
duše pozvedám hlas ve svědectví jako zvláštní svědek a prohlašuji, že Bůh žije.
Ježíš je Jeho Syn, Jednorozený Otce v těle. Je naším Vykupitelem, je naším
Prostředníkem u Otce. To On zemřel na kříži, aby usmířil naše hříchy. Stal se
prvotinami vzkříšení. Protože zemřel, všichni budou opět žít. ‚Ach, jak je vítaná
radost, kterou dává tato věta: „Já vím, že žije Spasitel!“‘ [„I Know That My

Redeemer Lives“, Hymns, č. 136.] Kéž to ví celý svět a kéž podle tohoto poznání žije.“ („Já vím,
že žije Spasitel!“ 25.)
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Zamyslete se nad tím, jak svědectví apoštolů týkající se Vzkříšení Ježíše Krista
pomohla posílit vaši víru ve Spasitele a Jeho Vzkříšení.

1. Korintským 15:11–29
Pavel vykládá nauku o vzkříšení
V 1. Korintským 15:11–15 stojí, že se apoštol Pavel korintských Svatých ptal, proč
začali pochybovat o tom, že vzkříšení je skutečné. Namítl, že pokud by vzkříšení
z mrtvých neexistovalo, pak by Ježíš Kristus nebyl vzkříšen. A pokud by Ježíš
Kristus nevstal z mrtvých, pak by všichni svědkové Jeho Vzkříšení byli falešní
a kázání evangelia by nemělo žádný smysl.

Prorok Joseph Smith učil: „Základními zásadami našeho náboženství jsou
svědectví apoštolů a proroků ohledně Ježíše Krista, že On zemřel, byl pohřben
a opět vstal třetího dne a vystoupil na nebesa; a vše ostatní, co se týká našeho
náboženství, jsou pouhé přídavky.“ (Učení presidentů Církve: Joseph Smith
[2008], 49.)

1. Do studijního deníku si překreslete následující tabulku. Poté si
přečtěte verše z písem uvedené v levém sloupci tabulky a zjistěte,

jak byste dokončili příslušné věty v pravém sloupci. Poté ve studijním deníku
tyto věty dokončete.

Povšimněte si, že slovo prvotiny v 1. Korintským 15:20 označuje první úrodu,
kterou hospodář sklidí. Podobně jako jsou tyto plody sklizně prvními z mnoha,
které mají být sklizeny, byl Ježíš Kristus první ze všech, kteří měli být vzkříšeni.
(Povšimněte si, že 1. Korintským 15:20–22 jsou verše z mistrovství v písmu.
Mohli byste si je nějak výrazně označit, abyste je v budoucnu dokázali najít.)

1. Korintským 15:16–19 Kdyby Ježíš nevstal z mrtvých, pak …

1. Korintským 15:20–22 A protože Ježíš Kristus z mrtvých vstal, pak …

Podívejte se na Pavlova slova v 1. Korintským 15:19: „Jestližeť pak v tomto životě
toliko naději máme v Kristu, nejbídnější jsme ze všech lidí.“ Jedna z pravd, kterou
se dozvídáme z Pavlova svědectví ve verších 20–22, zní: Díky Vzkříšení Ježíše
Krista můžeme mít naději.

2. Do studijního deníku si napište, jak vám Vzkříšení Ježíše Krista
může přinášet naději, když zemře někdo, koho znáte, nebo když

pociťujete strach kvůli tomu, že nakonec zemřete vy sami.

3. Ve studijním deníku vypracujte jeden z těchto úkolů, nebo oba:

a. Napište své svědectví o tom, že vzkříšení je skutečné, a o jeho důležitosti
v plánu spasení Nebeského Otce. Zvažte možnost se o své svědectví
o vzkříšení s někým podělit.
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b. Požádejte některého z rodičů, přátel nebo církevních vedoucích, aby se
s vámi podělil o své svědectví o vzkříšení. Napište si, co jste se dozvěděli
a jaké jste měli pocity, když jste tomuto svědectví naslouchali.

Jak je zaznamenáno v 1. Korintským 15:23–24, Pavel učil, že vzkříšení proběhne
v určitém pořádku. Ježíš Kristus vstal z mrtvých jako první a jako další vstanou Jeho
věrní následovníci. Nauka a smlouvy učí, že tito věrní následovníci zdědí celestiální
slávu. (Viz NaS 76:50–70; 88:97–98.) Ti, kteří ve svém svědectví o Ježíši Kristu
nejsou udatní, a ti, kteří jsou zlovolní, budou vzkříšeni později. (Viz NaS 76:71–86;
88:99–101.) Pavel také učil, že nakonec (během milénia) Ježíš Kristus „vzdá
království“ Nebeskému Otci poté, co ukončí všechny formy pozemské (neboli
světské) vrchnosti a moci. (1. Korintským 15:24.)

Přečtete si 1. Korintským 15:25–26 a zjistěte, co se podle Pavlova učení stane během
milénia s nepřáteli Ježíše Krista.

Povšimněte si, kdo bude posledním nepřítelem, kterého Ježíš Kristus zničí. Proč lze
smrt považovat za nepřítele Ježíše Krista a za nepřítele plánu Nebeského Otce? (Viz
Mojžíš 1:39.) ____________________

Přečtete si 1. Korintským 15:29 a vyhledejte obřad, který korintští Svatí vykonávali.

Vlastními slovy shrňte, na co se Pavel zeptal Svatých ohledně jejich účasti na křtech
za mrtvé: ____________________

Jednou z pravd, kterou se dozvídáme z 1. Korintským 15:29, je to, že ti, kteří
zemřeli bez křtu, mohou tento nezbytný obřad obdržet.

President Gordon B. Hinckley vysvětlil, že chrámy stojí jako symbol naší víry ve
vzkříšení: „Každý chrám, ať malý či velký, starý nebo nový, je výrazem našeho
svědectví, že život po smrti je tak skutečný a jistý jako smrtelnost. Kdyby lidský
duch a duše nebyly věčné, nepotřebovali bychom chrámy. Každý obřad vykonaný
v těchto posvátných domech je ve svých důsledcích věčný.“ („This Peaceful House
of God“, Ensign, May 1993, 74.)
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Chrám Payson v Utahu

Žijete-li poblíž chrámu, zamyslete se
nad situací, kdy jste vykonávali křty za
mrtvé nebo připravovali jména svých
předků, abyste je vzali do chrámu. Jaké
jste měli pocity, když jste připravovali
jména nebo za ně vykonávali práci
v chrámu? Nežijete-li poblíž chrámu,
zamyslete se nad tím, co můžete dělat,
abyste pomáhali v práci na spasení
mrtvých.

4. Do studijního deníku si
napište odpověď na

tuto otázku: Co můžete dělat, abyste
se aktivněji účastnili práce na
rodinné historii a chrámové práce,
a jak vám účast na této práci může
pomoci posílit vaše svědectví
o vzkříšení?

Na papír si napište osobní cíl týkající se
toho, jak se můžete aktivněji účastnit práce na rodinné historii a chrámové práce.
Papír si umístěte někam, kde vám bude připomínat, abyste na tomto cíli pracovali.

Mistrovství v písmu – 1. Korintským 15:20–22
5. Když se tuto pasáž z mistrovství v písmu (1. Korintským 15:20–22)

naučíte nazpaměť, pomůže vám to mít k dispozici slova
a porozumění, jež vám pomohou druhé učit nauce o vzkříšení. Věnujte chvíli
tomu, abyste se verš 22 naučili nazpaměť, a poté ho odříkejte, aniž byste se
dívali do písem. Udělejte totéž s veršem 21, přičemž odříkáte verše 21–22;
a poté s veršem 20, přičemž odříkáte všechny tři verše popořádku. Nakonec si
zkuste zpaměti napsat celou pasáž z mistrovství v písmu do studijního deníku.

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

Prostudoval(a) jsem si 1. Korintským 15:1–29 a dokončil(a) jsem tuto lekci (datum).

Další otázky, úvahy a postřehy, o které bych se rád(a) podělil(a) se svým učitelem:
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23. BLOK, 2. DEN

1. Korintským 15:30–16:24
Úvod
Apoštol Pavel nadále učil Svaté v Korintu o vzkříšení. Radoval se z vítězství Ježíše
Krista nad smrtí. Také povzbuzoval členy Církve v Korintu, aby štědře přispívali na
chudé Svaté žijící v Jeruzalémě.

Před začátkem studia se vždy pomodlete
Upřímná modlitba pomáhá uvést naši vůli do souladu s vůlí Boží a zve do našeho života Ducha
Svatého. Vytvořte si zvyk pomodlit se vždy předtím, než začnete studovat písma a lekce v tomto
kurzu semináře.

1. Korintským 15:30–52
Pavel učí o vzkříšení
Přemýšleli jste někdy nad tím, jak by byl váš život jiný, kdybyste nevěřili v život po
smrti? Jak se mohou lidé rozhodnout žít, pokud nevěří v život po smrti?
____________________

V 1. Korintským 15:1–29 čteme, že apoštol Pavel opravil falešné nauky některých
korintských Svatých ohledně toho, že po smrti nebude žádné vzkříšení.
V 1. Korintským 15:30–34 se dozvídáme, že Pavel požádal Svaté, aby se zamysleli
nad tím, proč by někdo, kdo věří v Ježíše Krista, snášel pronásledování a riskoval, že
zemře, kdyby nebylo vzkříšení. Také varoval Svaté, aby se nenechali oklamat
postojem lidí, kteří říkají: „Jezme tedy a píme, nebo zítra zemřeme“ (1. Korintským
15:32), jenž vyjadřuje falešnou nauku hlásající, že můžeme dělat, co chceme,
protože život po smrti neexistuje, a tudíž nebude žádný božský soud.

Jelikož ke vzkříšení skutečně dojde, proč by mohlo být nebezpečné přijmout
takovýto postoj?

Při studiu zbývající části 1. Korintským 15 vyhledejte pravdy, které vám mohou
pomoci porozumět tomu, jak může znalost o vzkříšení ovlivňovat vaše rozhodování
ve smrtelnosti.

Přečtěte si 1. Korintským 15:35 a zaměřte se na otázky, které si lidé ohledně
vzkříšení mohou klást.

V 1. Korintským 15:36–38 čteme, že Pavel na tyto otázky pomohl odpovědět tím, že
přirovnal smrtelné tělo, jež po smrti a uložení do země povstane při vzkříšení,
k seménku.

Zamyslete se nad tím, jak byste popsali
rozdíl mezi intenzitou záře, kterou
vydává slunce, a intenzitou záře, kterou
vydává měsíc. Jaká je měsíční záře
v porovnání se září hvězd?
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Přečtěte si 1. Korintským 15:39–42 a zjistěte, jak Pavel na příkladu záře slunce,
měsíce a hvězd vysvětlil rozdíly mezi vzkříšenými těly. Přečtěte si také překlad
1. Korintským 15:40 od Josepha Smitha, uvedený v Překladu Josepha Smitha
(v Průvodci k písmům). Slovo sláva v tomto kontextu může znamenat světlo, lesk
nebo záři. (1. Korintským 15:40–42 jsou verše z mistrovství v písmu. Mohli byste si
je označit nějakým jednoznačným způsobem, abyste je v budoucnu našli.)

Jednou z pravd, kterým apoštol Pavel v těchto verších učí, je to, že pro vzkříšená
těla existují různé stupně slávy. Jinými slovy, některá vzkříšená těla budou
mnohem zářivější a krásnější než jiná.

Přečtěte si následující slova presidenta Josepha Fieldinga Smitha a zaměřte se na to,
jak se budou různé slávy vzkříšených těl od sebe lišit. (Když president Smith
hovořil o „celestiálním těle“, měl na mysli člověka, který dosáhne nejvyššího
stupně celestiálního království. [Viz NaS 131:1–4.])

„Při vzkříšení budou existovat různá těla; všechna nebudou stejná. Tělo, které
člověk získá, určí jeho místo ve světě příštím. Budou existovat těla celestiální,
terestriální a telestiální. …

Někteří získají celestiální tělo s veškerými mocemi oslavení a věčného rozrůstání.
Toto tělo bude zářit jako slunce, stejně jako září náš Spasitel. … Ti, kteří vstoupí
do terestriálního království, budou mít tělo terestriální, jež nebude zářit jako

slunce, bude však vznešenější než tělo člověka, který získá telestiální slávu.“ (Doctrines of
Salvation, comp. Bruce R. McConkie, 3 vols. [1954–1956], 2:286–287.)

Povšimněte si, že president Smith vysvětlil, že sláva neboli tělo, které získáme při
vzkříšení, určí, ve kterém království budeme žít.

„Moci oslavení“, o kterých hovořil
president Smith, zahrnují schopnost
vést takový život, jaký vede Bůh,
a „věčné rozrůstání“ je schopnost mít
děti i na věčnostech. Tato požehnání
jsou dostupná pouze těm, již jsou
oslaveni v nejvyšším stupni
celestiálního království. (Viz NaS
131:1–4; 132:19–20.)

Přečtěte si Nauku a smlouvy 88:21–22
a zaměřte se na to, co musíme dělat,
abychom při vzkříšení získali celestiální tělo. „Říditi se zákonem celestiálního
království“ (verš 22) znamená obdržet všechny obřady a uzavřít a dodržovat
všechny smlouvy nezbytné k tomu, abychom mohli vstoupit do celestiálního
království.

1. Do studijního deníku si napište, jak může poznání toho, že určitá
sláva a požehnání jsou dostupné pouze vzkříšeným bytostem

v nejvyšším stupni celestiálního království, ovlivňovat rozhodnutí, která člověk
činí ve smrtelnosti.
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Jak je zaznamenáno v 1. Korintským 15:42–52, Pavel dále objasnil, jak bude
vzkříšené tělo vypadat. Smrtelné tělo označil za „tělesné“ (verše 44, 46)
a porušitelné; a vzkříšené tělo označil za „duchovní“ (verše 44, 46) a neporušitelné
(viz verš 52).

Mistrovství v písmu – 1. Korintským 15:40–42
2. Učte někoho z rodiny či přátel tomu, čemu jste se naučili

o rozdílech mezi vzkříšenými těly. Při výuce použijte tyto verše
z mistrovství v písmu (1. Korintským 15:40–42). Poté, co s výukou skončíte,
požádejte člověka, kterého jste učili, aby se podělil o to, co by k probranému
učivu doplnil. Podělte se s ním o své svědectví o vzkříšení. Do studijního deníku
si zapište, čemu jste se ze své zkušenosti naučili.

1. Korintským 15:53–58
Pavel se raduje z vítězství Ježíše Krista nad smrtí
Zakroužkujte, které z následujících stavů byste chtěli zažít:

Nemoc Hlad Bolest

Žádná nemoc Žádný hlad Žádná bolest

Přečtěte si 1. Korintským 15:53 a zaměřte se na to, jaké nauce ohledně toho,
v jakém stavu se bude naše tělo nacházet, až budeme vzkříšeni, Pavel učil.

Z tohoto verše se dozvídáme, že budeme vzkříšeni do neporušitelného
a nesmrtelného stavu. Naše vzkříšené tělo bude neporušitelné, což znamená, že
nikdy nezemře ani nebude podléhat chorobám, nemocem či bolesti. Toto poznání
nám pomáhá porozumět tomu, že naše obavy ze smrti mohou být pohlceny (viz
1. Korintským 15:54) v naději na slavné vzkříšení.

Vzpomeňte si na to, kdy vás nebo někoho, koho znáte, bodl nějaký hmyz. Jaké
bodnutí nebo píchnutí je podle vás nejbolestivější?

Přečtěte si 1. Korintským 15:54–55 a zjistěte, o čem Pavel řekl, že již nemá osten.

V jakém smyslu může fyzická smrt „bodat“ neboli nad námi zdánlivě vítězit?

Jak je osten fyzické smrti pohlcen ve vítězství skrze Ježíše Krista? (Viz
1. Korintským 15:54.)

Jednou z pravd, kterým se můžeme naučit z těchto veršů, je toto: Fyzická smrt nad
námi nezvítězí díky Vzkříšení Ježíše Krista.)

Přečtěte si 1. Korintským 15:56 a zjistěte, jaký osten může přetrvávat, i když
zemřeme.

Přečtěte si 1. Korintským 15:57–58 a zaměřte se na to, čemu Pavel učil ohledně
toho, co může odstranit osten smrti.

Vítězstvím Ježíše Krista je Jeho Usmíření, díky němuž překonal hřích i fyzickou
smrt. K čemu podle verše 58 Pavel vyzval své čtenáře, aby v důsledku vítězství
Ježíše Krista nad smrtí udělali?
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Jednou z pravd, kterým se můžeme z 1. Korintským 15:56–58 naučit, je toto:
Jsme-li stálí a neochvějní v životě podle evangelia, osten smrti vyplývající
z hříchu je odstraněn skrze Usmíření Ježíše Krista.

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

a. Co znamená být stálí a neochvějní v životě podle evangelia?

b. Jakou roli v tom, že jsme stálí a neochvějní, hraje pokání?

4. V 1. Korintským 15:30–58 čteme o učení apoštola Pavla ohledně
vzkříšení a o jeho výtce vůči filosofii těch, kteří učili, že není

žádného vzkříšení. Věřili, že můžeme dělat, cokoli chceme, protože „zítra
zemřeme“ (1. Korintským 15:32), a protože věřili, že není žádného vzkříšení,
věřili také tomu, že nebude žádný soud. Využijte toho, čemu jste se dnes
naučili, a ve studijním deníku vysvětlete, proč je tato filosofie falešná.

Přemítejte o tom, co budete dělat pro to, abyste žili spravedlivěji, aby osten smrti
mohl být odstraněn a vy jste mohli v budoucnu obdržet slavné vzkříšení. Stanovte
si písemný cíl ohledně něčeho, co můžete udělat pro to, abyste byli stálejší
a neochvějnější v životě podle evangelia. Zvažte možnost podělit se o to, co jste si
napsali, s někým, koho by podle vás mohlo posílit, kdyby si vyslechl vaše svědectví.

1. Korintským 16
Pavel organizuje sbírku pro chudé žijící v Jeruzalémě
V 1. Korintským 16:1–24 čteme, že apoštol Pavel řekl korintským Svatým, aby
pomáhali pečovat o chudé, kteří byli v Jeruzalémě, aby stáli u víře (viz verš 13) a aby
všechno dělali „v lásce“ (verš 14).

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

Prostudoval(a) jsem si 1. Korintským 15:30–16:24 a dokončil(a) jsem tuto lekci
(datum).

Další otázky, úvahy a postřehy, o které bych se rád(a) podělil(a) se svým učitelem:
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Úvod ke 2. Korintským
Proč studovat tuto knihu?
Tato epištola apoštola Pavla členům Církve v Korintu je význačná tím, že pojednává
o tématech útěchy uprostřed strastí, síly uprostřed slabosti (jak Pavel dokládá na
vlastním příkladu) a rozlišování mezi pravými a lživými učiteli. Pavlův příklad
a učení zaznamenané ve 2. Korintským vás mohou inspirovat k tomu, abyste zůstali
věrni věčným smlouvám, které jste uzavřeli s Bohem, Věčným Otcem, ať již jsou
okolnosti či důsledky jakékoli.

Kdo napsal tuto knihu?
Tuto epištolu napsal Pavel korintským Svatým. (Viz 2. Korintským 1:1.)

Kdy a kde byla napsána?
Krátce poté, co Pavel napsal epištolu, kterou máme v písmech jako 1. Korintským,
vznikla v Efezu vzpoura proti jeho učení (viz Skutkové 19:23–41), a on odcestoval
do Macedonie (viz Skutkové 20:1; 2. Korintským 2:13; 7:5). 2. Korintským napsal
zřejmě v době, kdy byl v Macedonii, přibližně mezi lety 55 a 57 po Kr. (Viz
Průvodce k písmům, „Pavlovy epištoly“, scriptures.lds.org.)

Pro koho byla napsána a proč?
Epištola, kterou máme v písmech jako 2. Korintským, byla napsána pro členy
Církve v Korintu. Zatímco byl Pavel během své třetí misionářské cesty v Macedonii,
Titus mu přinesl z Korintu zprávu o tom, že tamní Svatí přijali jeho dřívější dopis
dobře. (Viz 2. Korintským 7:6–13.) Korintská odbočka Církve činila pokrok, ale
Pavel se také dozvěděl o falešných učitelích, kteří v ní překrucovali čisté nauky
Kristovy. Někdy po Pavlově první návštěvě Korintu a pravděpodobné druhé
návštěvě (viz 2. Korintským 1:15–16), kdy zřejmě káral některé Svaté (viz
2. Korintským 2:1; 12:21), přišli do Korintu kazatelé z oblasti Jeruzaléma a začali
Svaté učit, že musí přijmout židovské zvyky, které byly v rozporu s Pavlovým
učením. Velká část 2. epištoly Korintským pojednává o problémech, které tito
falešní učitelé způsobili.

Pavlův dopis je určen jak těm, kteří chtěli slyšet více jeho slov (viz 2. Korintským
1–9), tak i těm, kteří se zdráhali jeho učení přijmout (viz 2. Korintským 10–13).
Celkově vzato je z textu 2. Korintským patrné, že tento dopis měl několik účelů:

• Vyjádřit vděčnost Svatým, kteří reagovali na jeho předchozí dopis příznivě,
a posílit je

• Varovat před falešnými učiteli, kteří překrucovali čisté nauky Kristovy

• Obhájit svůj osobní charakter a svou pravomoc jakožto apoštola Ježíše Krista
(viz 2. Korintským 10–13)

• Povzbudit korintské Svaté, aby věnovali zchudlým Svatým v Jeruzalémě štědré
peněžní příspěvky (viz 2. Korintským 8–9)
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Jaké jsou charakteristické rysy této knihy?
Zatímco mnoho Pavlových dopisů je zaměřeno na nauku, v tomto dopise je kladen
důraz převážně na Pavlův vztah s korintskými Svatými, jeho lásku k nim a zájem
o ně. Přestože Pavel rázně odporoval svým kritikům, ve 2. Korintským ho vidíme
jako starostlivého vedoucího kněžství, kterému záleží na štěstí a blahu Svatých.
Podělil se také o několik autobiografických detailů ze svého života a napsal o svém
ostnu v těle (viz 2. Korintským 12:7).

V posvátném zážitku, který je zapsán ve 2. Korintským 12:2–4, popisuje Pavel sebe
jako „člověka v Kristu“, který byl „vtržen až do třetího nebe“, kde viděl a slyšel
nevyslovitelné věci. Toto vidění může být společně s Pavlovým dřívějším naukovým
prohlášením ohledně rozdílů ve slávě vzkříšených těl (viz 1. Korintským 15:35–44)
vnímáno jako biblická paralela k vidění zaznamenanému v Nauce a smlouvách 76.

Stručný přehled
2. Korintským 1–5. Pavel svědčí o tom, že Bůh utěšuje své děti ve veškerém jejich
soužení. Vyzývá Svaté, aby se měli navzájem rádi a odpouštěli si. Evangelium
a působení Ducha Páně jsou velkolepější než litera zákona Mojžíšova. Pavel
povzbuzuje své čtenáře ve chvílích protivenství a připomíná jim věčnou povahu
Boží lásky a slávy. Pomáhá jim porozumět tomu, že musí být smířeni s Bohem skrze
Usmíření Ježíše Krista.

2. Korintským 6–13. Zatímco Pavel čelí kritice a odporu falešných učitelů, obhajuje
svou upřímnost jako služebníka Páně a vyzývá své čtenáře, aby se oddělili od světa.
Učí o zármutku podle Boha. (Viz 2. Korintským 7:10.) Děkuje korintským Svatým
za jejich příspěvky pro chudé v Jeruzalémě a povzbuzuje je, aby i nadále udíleli
štědře. Promlouvá ostře proti falešným apoštolům. (Viz 2. Korintským 11:13.)
Raduje se v Pánu, uvádí životopisné podrobnosti svých strastí a vypráví o své víře
v Ježíše Krista. Píše o svém vidění třetího nebe a vyzývá Svaté, aby zkoumali sami
sebe a prokázali svou věrnost.

2.  KORINTSKÝM
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23. BLOK: 3. DEN

2. Korintským 1–3
Úvod
Apoštol Pavel napsal Svatým v Korintu a vysvětlil jim, jak budou moci utěšovat
druhé. Také je nabádal, aby odpustili jistému hříšníkovi ve své kongregaci. Pavel
učil Svaté, že obrátí-li se k Pánu, stanou se více takovými, jako je Bůh.

2. Korintským 1
Pavel učí korintské Svaté, jak mohou utěšovat druhé
Přemýšlejte o nějaké situaci, kdy někdo, koho znáte, zažíval obtížnou zkoušku či
trápení. Co jste udělali, abyste mu pomohli? ____________________

Přáli jste si někdy utěšit někoho, kdo prožíval obtížnou zkoušku, ale nevěděli
jste jak?

Při studiu 2. Korintským 1 vyhledejte pravdy, které vám mohou pomoci porozumět
tomu, jak můžeme utěšit druhé v jejich zkouškách a trápení.

Když apoštol Pavel psal členům Církve v Korintu První epištolu Korintským,
nacházel se v Efezu. Později, v reakci na Pavlovo učení, vypukly v Efezu nepokoje.
(Viz Skutkové 19:23–41; Azie, která se v těchto verších zmiňuje, byla římská
provincie na území dnešního Turecka.) Pavel odešel z Efezu do Macedonie, kde od
Tita obdržel zprávu o tom, že Svatí v Korintu na jeho dřívější dopis reagovali
příznivě. Také se dozvěděl, že Svatí zažívají soužení a že někteří falešní učitelé
v Korintu překrucují pravou nauku Kristovu. Pavel napsal Druhou epištolu
Korintským proto, aby Svaté utěšil a aby vyřešil problémy, které způsobili tito
falešní učitelé.

Přečtěte si 2. Korintským 1:1–5 a zjistěte, co Pavel řekl Svatým ohledně jejich
soužení. Zvažte možnost označit si v písmech nebo si poznamenat, co z toho, co
Pavel řekl ve verších 3–4, je mohlo pomoci utěšit.

Z 2. Korintským 1:4 se dozvídáme tuto pravdu: Protože nás Nebeský Otec utěší
v našem soužení, můžeme my pomoci získat Jeho útěchu druhým.

1. Do studijního deníku si napište o nějakém zážitku, kdy vás Bůh
během nějaké vaší zkoušky utěšil. Jak vám podle vás tato zkušenost

pomohla v tom, že jste dokázali pomoci někomu jinému získat Jeho útěchu?

Ve 2. Korintským 1:6–8 se dozvídáme, že Pavel řekl Svatým v Korintu o obtížných
a životu nebezpečných souženích, která on a jeho společník zažívali, když kázali
evangelium v Efezu.

Přečtěte si 2. Korintským 1:9–11 a zaměřte se na to, co Pavlovi a jeho společníkovi
během jejich zkoušek pomohlo.

Na základě verše 11 doplňte následující pravdu ohledně toho, jak můžete pomoci
lidem, kteří zažívají zkoušky: ____________________ mohou pomoci lidem, kteří
zažívají zkoušky.
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2. Ve studijním deníku si odpovězte buď na jednu z následujících
otázek, nebo na obě:

a. Jak mohou vaše modlitby pomoci někomu, kdo zažívá zkoušky?

b. Jak vám modlitby druhých pomohly v době, kdy jste zažívali nějakou
zkoušku?

V 2. Korintským 1:12–24 se dozvídáme, že Pavel měl radost z těch, kteří přijali jeho
rady, jež udělil ve své první epištole. Ve verších 15–20 reagoval na ty, kteří ho
kritizovali za to, že změnil své plány na jejich navštívení. Někteří Pavlovi kritici
jakoby říkali, že kvůli tomu, že Pavel změnil své cestovní plány, již nemohou
důvěřovat jemu ani jeho učení. Pavel však řekl, že poselství evangelia je pravdivé
bez ohledu na změnu v jeho plánech.

2. Korintským 2
Pavel nabádá Svaté v Korintu, aby odpustili hříšníkovi
Vzpomeňte si na nějakou situaci, kdy vám nebo někomu, koho máte rádi, někdo
ublížil. Zamyslete se nad tím, proč by mohlo být obtížné tomuto člověku odpustit.

Při studiu 2. Korintským 2 vyhledejte pravdy, které vám pomohou porozumět
tomu, proč je důležité odpouštět všem lidem.

Apoštol Pavel ve svém prvním dopise Korinťany káral za neposlušnost
a nedostatek víry. Přečtěte si 2. Korintským 2:1–4 a zjistěte, co si Pavel přál, aby
Svatí v Korintu ohledně jeho ukázňování poznali. Zvažte možnost označit si ve
verši 4 důvod, který Pavel uvedl pro své ukázňování, nebo si ho poznamenat.

Jak může být něčí ukázňování neboli napravování důkazem lásky, kterou k nám
tento člověk chová? ____________________

Jak je zaznamenáno v 2. Korintským 2:5–6, Pavel psal o členovi Církve, který hřešil
proti jiným členům Církve a způsobil jim zármutek. V důsledku toho Církev tohoto
muže ukázňovala.

Přečtěte si 2. Korintským 2:7–8 a zaměřte se na to, co Pavel řekl Svatým ohledně
toho, jak se mají k tomuto muži chovat.

I když zhřešil, cena jeho duše je v očích Božích veliká. (Viz NaS 18:10.) Pavel
nabádal Svaté, aby mu odpustili, utěšovali ho, měli ho rádi a pomohli mu
činit pokání.

Přečtěte si 2. Korintským 2:9–11 a zjistěte, z jakého dalšího důvodu mají Svatí podle
Pavlových slov odpouštět druhým.

Z toho, čemu Pavel učil Svaté ve verši 11, můžeme rozpoznat tuto pravdu:
Neodpustíme-li druhým, bude mít nad námi převahu Satan. Zvažte možnost si
tuto pravdu v 2. Korintským 2:11 označit nebo si ji poznamenat. V novodobém
zjevení nám Pán přikázal, abychom odpouštěli všem. (Viz NaS 64:8–11.)

Odpustit někomu neznamená, že se hříšník nemá zodpovídat ze svých skutků. 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 křesťanskou láskou
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a nechovat k němu zášť ani zlobu, což by ovlivnilo náš duchovní pokrok. (Viz
Průvodce k písmům, „Odpustiti“, scriptures.lds.org.)

„Pokud jste se stali obětí zneužívání či týrání, vězte, že jste nevinní a že Bůh vás miluje. Ihned si
promluvte se svými rodiči nebo s nějakým jiným dospělým, kterému důvěřujete, a požádejte
o radu svého biskupa. Budou vás podporovat duchovně a pomohou vám obdržet ochranu
a pomoc, kterou potřebujete. Proces uzdravování může nějaký čas trvat. Důvěřujte Spasiteli. On
vás uzdraví a naplní vás pokojem.“ (Pro posílení mládeže [brožurka, 2012], 36–37.)

3. Do studijního deníku si napište odpověď na tuto otázku: V jakém
smyslu má podle vás nad námi převahu Satan, když

neodpustíme druhým?

Zamyslete se nad tím, zda existuje někdo, komu byste měli odpustit. (Pamatujte na
to, že odpuštění neznamená, že dopustíte, aby se k vám druzí chovali špatně.
Znamená to odpustit viníkovi, abyste mohli pokračovat ve svém duchovním
pokroku.) Stanovte si cíl, že tomuto člověku odpustíte, aby nad vámi neměl
převahu Satan. Když usilujete o to, abyste druhým odpustili, požádejte o pomoc
Nebeského Otce.

Jak je zaznamenáno v 2. Korintským 2:12–17, Pavel řekl Svatým, že děkuje Bohu,
který nám „vždycky dává … vítězství v Kristu“ (verš 14), a to i během
těžkého období.

2. Korintským 3
Pavel učí Svaté v Korintu tomu, že obrátí-li se k Pánu, stanou se více takovými, jako
je Bůh
Poté, co apoštol Pavel odešel z Korintu, začali jeho učení oponovat falešní učitelé
a pokoušeli se ho znevážit tím, že obráceným tvrdili, že musí i nadále dodržovat
zákon Mojžíšův. V 2. Korintským 3:1 položil Pavel v reakci na ty, kteří se ho
pokoušeli znevážit, korintským členům řečnickou otázku – otázku, kterou položil,
aby na ně měla ukázňující vliv, nikoli proto, že očekával odpověď – ohledně toho,
zda je nutné, aby si pro ně opatřil nebo od nich získal doporučující dopis (viz
verš 1), který dosvědčí jeho charakter a legitimitu coby apoštola Ježíše Krista. (Když
v Pavlově době přišel do nějakého společenství někdo nový, měl u sebe
doporučující dopis. Tento dopis nově příchozího představil a potvrdil jeho dobrý
charakter.)

Přečtěte si 2. Korintským 3:2–3 a zaměřte se na to, co bylo podle Pavla jeho
doporučujícím dopisem.

Pavel učil, že změny v životě Svatých jsou jako epištola od samotného Krista
a slouží jako doporučující dopis o jeho (Pavlově) charakteru. Slova „znají a čtou
všickni lidé“ ve verši 2 znamenají, že mnozí lidé poznávají Církev a posuzují její
pravdivost v prvé řadě skrze osobní jednání a příklad členů Církve.
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Zvažte možnost označit si slova „ne na
dskách kamenných, ale na dskách srdce
masitých“ v 2. Korintským 3:3. Za dnů
Mojžíšových byla přikázání psána na
kamenné desky. Pavel se těmito slovy
snažil pomoci Svatým v Korintu
porozumět tomu, že skrze moc Ducha
Svatého byla přikázání vepsána do
jejich srdce.

V 2. Korintským 3:5–13 Pavel čerpal ze
starozákonního příběhu, aby Svatým
pomohl porozumět duchovním poměrům jejich doby. Připomněl Svatým v Korintu,
že když Mojžíš sešel z hory Sinaj, kde rozmlouval s Pánem, zahalil si tvář závojem,
protože děti Izraele se bály slávy vyzařující z jeho obličeje.

Přečtěte si 2. Korintským 3:14–15 a zaměřte se na to, jak Pavel přirovnal Izraelity,
kteří se báli slávy vyzařující z Mojžíšova obličeje, k Židům ve své době. To, co
najdete, si v písmech označte nebo si to poznamenejte.

Co podle vás znamenají slova „ztupeni jsou smyslové jejich“ (verš 14) a to, že měli
zástěru na srdci (viz verš 15)? ____________________

Stejně jako Izraelité v Mojžíšově době nemohli kvůli své nezpůsobilosti snést slávu
vyzařující z jeho obličeje, tak i Židé v Pavlově době nemohli kvůli své zlovolnosti
porozumět starozákonním proroctvím o Ježíši Kristu.

Přečtěte si 2. Korintským 3:16–18 a zjistěte, co mělo podle Pavlova slibu odejmout
závoj neporozumění ze srdce a mysli lidí?

Překlad od Josepha Smitha místo slov „jakž by se obrátilo ku Pánu“ ve verši 16
uvádí: když své srdce obrátí k Pánu.

Co se podle 2. Korintským 3:18 stane s těmi, kteří se obrátí k Pánu a bude z nich
sňat závoj neporozumění? Odpověď, kterou najdete, si v písmech označte nebo si ji
poznamenejte.

Slova „v týž obraz proměněni … od slávy v slávu“ (verš 18) se týkají postupné
změny, kterou obdržíme skrze Ducha Svatého a jež nám pomůže stát se více
takovými, jako je Bůh. Z těchto veršů se dozvídáme, že když obrátíme srdce
k Pánu, budeme mít Ducha, jenž nám postupně pomůže stát se více
takovými, jako je Bůh.

4. Ve studijním deníku vypracujte tyto úkoly:

a. Co podle vás znamená obrátit srdce k Ježíši Kristu?

b. Napište si, jak byste mohli obrátit srdce k Pánu.

Přemítejte o tom, jak vás Duch změnil od té doby, co jste v letošním školním roce
začali studovat Nový zákon. Do studijního deníku si napište cíl, který vám pomůže
více se obrátit k Pánu, abyste mohli obdržet Ducha a stát se více takovými, jako
je Bůh.
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5. Do studijního deníku si pod dnešní látku napište toto:

Prostudoval(a) jsem si 2. Korintským 1–3 a dokončil(a) jsem tuto lekci (datum).

Další otázky, úvahy a postřehy, o které bych se rád(a) podělil(a) se svým učitelem:
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23. BLOK: 4. DEN

2. Korintským 4–7
Úvod
Apoštol Pavel učil, že zkoušky a strasti tohoto života jsou dočasné a malé
v porovnání s požehnáními věčnosti. Také korintské Svaté učil o Soudu a svědčil, že
Ježíš Kristus umožnil, abychom byli smířeni s Bohem. Když se Pavel hájil, že jedná
jako Boží služebník, udělil Svatým radu, aby se oddělili od veškeré nespravedlivosti
a radoval se z toho, že pocítili zármutek podle Boha a činili pokání.

2. Korintským 4
Pavel vydává svědectví o tom, že i když zažívá strasti, nebojí se a neznepokojuje se
Co je podle vás na tomto obrázku? Co
si tento člověk možná myslí o muži,
který do něj strká?

Rozšířená verze tohoto obrázku
odhaluje, že tento muž ho ve
skutečnosti vytlačuje z cesty, po které
přijíždí auto.

Jakým způsobem to, že vidíte první
obrázek v širším kontextu neboli
perspektivě, mění váš úsudek ohledně
toho, co na něm vidíte?

Jak je zaznamenáno v 2. Korintským 4,
apoštol Pavel napsal korintským
Svatým, aby jim pomohl vnímat jejich
soužení v širším kontextu. Při studiu
této kapitoly se zamyslete nad tím, jak
můžete uplatnit to, čemu Pavel učil
Svaté ohledně jejich soužení.

V 2. Korintským 4:1–7 čteme, že Pavel
ujistil Svaté o tom, že jim pravdivě kázal
evangelium. Učil, že Satan, „Bůh světa
tohoto“ (2. Korintským 4:4), usiluje
o to, aby znemožnil lidem přijetí
evangelia. Pavel přirovnal sebe a své
spoluslužebníky k hliněným nádobám,
jež obsahují „poklad“ „osvícení
známosti slávy Boží“. (2. Korintským
4:6–7.)

Přečtěte si 2. Korintským 4:8–9
a zaměřte se na to, jak Pavel popsal
obtíže svého misionářského úsilí.
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Proč si podle vás dokázal Pavel udržet pozitivní přístup, i když zakoušel tyto obtíže?
____________________

Jak je zaznamenáno v 2. Korintským 4:11–14, Pavel učil tomu, že i když někteří lidé
pro evangelium zemřou, jejich smrt bude dočasná.

Přečtěte si 2. Korintským 4:14–16 a zjistěte, jaké poznání pomohlo Pavlovi čelit
zkouškám a pronásledování.

Slova „ačkoli ten zevnitřní člověk náš ruší se, však ten vnitřní obnovuje se den ode
dne“ (2. Korintským 4:16) znamenají, že i kdyby Pavel a jeho společníci fyzicky
zemřeli, jejich duch bude denně posilován.

Přečtěte si 2. Korintským 4:17–18 a vyhledejte pravdy, kterým Pavel učil Svaté
ohledně zkoušek a strastí.

Jednou z pravd, kterým se můžeme z těchto veršů naučit je, že naše zkoušky
a strasti v tomto životě jsou malé ve srovnání s věčnými požehnáními
a růstem, jež se dostaví, pokud ve svých zkouškách a strastech věrně
vytrváme.

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

a. Proč je důležité vnímat své strasti v širším kontextu plánu Nebeského Otce?

b. Kdy jste byli svědky toho, že někdo zůstal silný během zkoušek, protože
vnímal své strasti v širším kontextu plánu Nebeského Otce?

2. Korintským 5
Pavel učí Svaté o Soudu a o Usmíření Ježíše Krista
Vezměte si list papíru a přeložte ho napůl. Znovu ho rozevřete. Na jednu polovinu
papíru napište své jméno a na tu druhou napište Nebeský Otec. Když jsme přišli na
zemi, odešli jsme z přítomnosti Nebeského Otce. Roztrhněte papír na dvě poloviny
a nechte je oddělené. Zamyslete se nad tím, v jakém smyslu může tento roztržený
papír představovat to, co se stalo, když jsme odešli z přítomnosti Nebeského Otce
a přišli jsme na zemi, abychom zakusili smrtelnost. V 2. Korintským 5 čteme
o několika pravdách, kterým Pavel učil a jež nám mohou pomoci porozumět tomu,
co musíme udělat, abychom se mohli vrátit do přítomnosti Nebeského Otce.

Přečtěte si 2. Korintským 5:6–10 a vyhledejte pravdy, které nám mohou pomoci
pamatovat na náš vztah s Nebeským Otcem. To, co najdete, byste si mohli
v písmech označit.

Z těchto veršů se můžeme naučit těmto dvěma pravdám: Protože jsme ve
smrtelnosti odděleni od Boha, máme se řídit podle víry, a ne podle toho, co
vidíme. Ježíš Kristus bude každého z nás soudit podle toho, co jsme vykonali
ve smrtelnosti.

Přemítejte o tom, co to znamená „skrze víru chodíme, [a] ne skrze vidění“.
(2. Korintským 5:7.) Kdo z lidí, které znáte, se řídí podle víry, a ne podle toho, co
vidí? ____________________
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Zamyslete se nad tím, co byste mohli v životě udělat pro to, abyste se líbili Pánu.
(Viz 2. Korintským 5:9.)

Přečtěte si 2. Korintským 5:15–16 a zaměřte se na to, co následovníci Ježíše Krista
dělají díky Usmíření. Také si přečtěte překlad 2. Korintským 5:16 od Josepha Smitha
(v Průvodci k písmům). Slova „již nežijeme podle těla“ znamenají, že opouštíme
světský život.

Na polovinu papíru se svým jménem napište, co jste se naučili o tom, jak mají
následovníci Ježíše Krista žít.

Přečtěte si 2. Korintským 5:17–19 a zjistěte, jak nám může Usmíření Ježíše Krista
pomoci vrátit se do přítomnosti Nebeského Otce. To, co najdete, byste si mohli
v písmech označit.

Na polovinu papíru, kde je napsáno „Nebeský Otec“, si napište následující pravdu:
Skrze Usmíření Ježíše Krista se můžeme stát novým stvořením a být smířeni
s Bohem.

Co podle vás znamená stát se novým stvořením? (Viz 2. Korintským 5:17.)

Znovu spojte obě poloviny papíru. Být smířeni s Bohem znamená, že se skrze
Usmíření Ježíše Krista můžeme změnit a očistit, což znamená, že se můžeme stát
novým stvořením, abychom se mohli vrátit do přítomnosti Nebeského Otce
a žít s Ním.

V 2. Korintským 5:20–21 čteme, že Pavel mluvil o sobě a o těch, kteří s ním učili,
jako o vyslancích Krista, a nabádal Svaté, aby se smířili s Bohem.

2. Korintským 6
Pavel popisuje vlastnosti Božích služebníků a udílí Svatým radu, aby vyšli
z prostředku zlovolných
Vysmíval se vám nebo kritizoval vás někdo, když jste se snažili sloužit či pomáhat
někomu jinému? V 2. Korintským 6:1–13 čteme o tom, jak Pavel povzbuzoval Svaté,
aby byli Božími služebníky, byli trpěliví a dávali si pozor na to, aby někoho
neurazili, i když se k nim lidé chovali špatně.

V 2. Korintským 6:14–18 se dozvídáme, že Pavel učil Svaté o požehnáních, která
získají, když se oddělí od nespravedlivosti.

Následující tabulku vyplňte tak, že si přečtete 2. Korintským 6:14–18 a napíšete
Pavlovy rady a s nimi spojené sliby:

Rady Svatým Pánovy sliby

V 2. Korintským 6:15 slovo srovnání znamená soulad, slovo Beliál znamená
zlovolnost (viz Bible Dictionary v anglickém vydání Bible SPD, „Belial“) a nevěrný je
nevěřící nebo ten, který věří ve falešné bohy. Ti, kteří nebyli křesťané, byli pro rané
křesťany nevěrní.
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Slova „oddělte se“ a „nečistého se nedotýkejte“ (verš 17) jsou varováním, aby se
Svatí vyhnuli těm, kteří uctívají modly, a jejich falešným praktikám, a dají se
uplatnit i v dnešní době. „Pavel přirovnal korintské Svaté k chrámu Boha živého.
(Viz 2. Korintským 6:16.) Poté je odrazoval od navazování vztahů s těmi, kteří
uctívají modly nebo se podílejí na jejich nečistých praktikách. (Viz Izaiáš 52:11.)
Společně s tímto učením Pavel znovu zdůraznil slib, který byl dán Božímu lidu
v dávné době – že když vyjdou ‚z prostředku‘ zlovolných, Bůh bude dlít mezi nimi
a bude jejich Bohem. (2. Korintským 6:17, viz také … Jeremiáš 32:38 a Ezechiel
11:19–20.)“ (New Testament Student Manual [Church Educational System manual,
2014], 402.) Pavel konkrétně varoval členy, aby se vyhýbali jakémukoli falešnému
uctívání, modlářům a falešným praktikám, stejně jako Starý zákon učil lid uctívat
Boha a stát se Jeho vyvoleným lidem odmítajícím všechny další Bohy.

Zásadou, které se můžeme z 2. Korintským 6:14–18 naučit, je to, že když se
oddělíme od falešných praktik a všeho nečistého, Pán nás přijme. (Tato zásada
neznamená, že se budeme k lidem jiné víry chovat neslušně nebo že se s nimi
odmítneme stýkat.)

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

a. Co pro nás v dnešní době znamená oddělit se od falešných praktik a všeho
nečistého? (Viz NaS 1:15–16.)

b. Kdy jste pociťovali požehnání díky tomu, že jste se vymanili ze situace, která
vás mohla odvést od Pána?

2. Korintským 7
Pavel se raduje z opravdového pokání Svatých
V 2. Korintským 7 apoštol Pavel vysvětlil, že když on a jeho misionářští společníci
procházeli těžkým soužením v Macedonii, Titus přinesl zprávy z Korintu, které
naplnily Pavlovo srdce radostí a pokojem. Pavel předtím poslal do Korintu dopis,
v němž volal některé Svaté k pokání, a Titus mu řekl, jak na to členové Církve
reagovali.

Přečtěte si 2. Korintským 7:8–10 a zjistěte, jak korintští Svatí na Pavlův dopis
reagovali.

Proč Pavla těšilo, že Svatí pociťovali kvůli jeho dopisu zármutek?

Hodnoťte svůj život
Když si najdeme čas na to, abychom upřímně zhodnotili, jak se nám daří žít podle určité zásady
evangelia, umožňujeme tím Duchu Svatému, aby nám pomohl poznat, co děláme dobře a jak se
můžeme zlepšit. Když hodnotíte vlastní život, snažte se získat vedení Svatého Ducha a buďte
zcela upřímní.

Přemítejte o tom, zda zármutek, který kvůli svým hříchům pociťujete, je zármutek
podle Boha, který „pokání k spasení působí“, nebo „zármutek světa“
(2. Korintským 7:10), který znamená, že litujete toho, že jste byli přistiženi nebo že
musíte čelit důsledkům svých špatných skutků.
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Přečtěte si 2. Korintským 7:11 a zaměřte se na to, jaké změny Svatí ve svém životě
udělali díky tomu, že jim zármutek podle Boha pomohl činit pokání.

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

Prostudoval(a) jsem si 2. Korintským 4–7 a dokončil(a) jsem tuto lekci (datum).

Další otázky, úvahy a postřehy, o které bych se rád(a) podělil(a) se svým učitelem:
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24. BLOK: 1. DEN

2. Korintským 8–9
Úvod
Apoštol Pavel v dopise určeném Svatým v Korintu vysvětlil, že členové Církve
v Makedonii ochotně dávají lidem v nouzi. Povzbudil korintské Svaté, aby také
následovali Spasitelův příklad a dávali chudým. Pavel učil o požehnáních, jež
získávají ti, kteří s radostí dávají chudým.

Vytvářejte studijní prostředí
K ideálnímu prostředí pro studium evangelia patří pořádek, uctivost a klid. Pokuste se odstranit
rušivé vlivy, které by vás mohly odvádět od studia písem a od přemítání o nich. President Boyd
K. Packer z Kvora Dvanácti apoštolů učil, že „inspirace přichází snadněji v klidném prostředí“ a že
„uctivost přivolává zjevení“. („Reverence Invites Revelation“, Ensign, Nov. 1991, 21–22.)

2. Korintským 8
Pavel radí Svatým, aby pečovali o chudé

Přečtěte si následující slova staršího Jeffreyho R. Hollanda z Kvora Dvanácti
apoštolů a zamyslete se nad tím, které slovo by se dalo doplnit do mezery, aby
byl tento výrok pravdivý: „Po celou historii je ____________________
považována za největší a nejrozšířenější problém lidstva. Očividná daň, kterou
s sebou … přináší, se obvykle týká fyzického života, ovšem duchovní a citové
poškození, které může způsobit, může být dokonce ještě více ochromující.“

(„Nejsme snad všichni žebráky?“ Liahona, listopad 2014, 40.)

Napište slovo chudoba na příslušný řádek, přečtěte si slova staršího Hollanda ještě
jednou a přemýšlejte o tom, co znamenají.

Chudoba je situace, kdy člověk nemá dost potřebných zdrojů, mezi něž patří
peníze, majetek nebo prostředky na živobytí. Proč může chudoba představovat tak
tíživý problém?

Zamyslete se nad lidmi, které znáte a kteří možná potřebují nějakou pomoc –
například fyzickou, citovou, sociální nebo duchovní. Při studiu 2. Korintským 8–9
vyhledejte pravdy, které vám mohou pomoci, abyste pochopili a naplnili svou roli,
když budete pomáhat lidem v nouzi.

V 2. Korintským 8:1–8 apoštol Pavel řekl korintským Svatým, že členové Církve
v Makedonii štědře dávají, aby pomohli chudým uspokojit jejich časné potřeby. (Viz
Biblické mapy a fotografie v Průvodci k písmům, mapa č. 13, „Misionářské cesty
apoštola Pavla“.) Vysvětlil, že makedonští členové tak činili, neboť si přáli konat
vůli Boží. Povzbudil Svaté v Korintu, aby následovali tento příklad zajišťování
potřeb druhých z upřímné lásky.
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1. Prázdnou stranu ve studijním deníku si rozdělte na dva sloupce tak,
že v jejím středu nakreslíte svislou čáru. Jeden sloupec nadepište

slovem Bohatý a druhý sloupec slovem Chudý.

Přečtěte si 2. Korintským 8:9 a zjistěte, co podle Pavlových slov učinil pro Svaté
Ježíš Kristus. Poté odpovězte na následující otázky a své odpovědi napište do
studijního deníku pod slova Bohatý a Chudý.

a. V jakém smyslu byl Ježíš Kristus v předsmrtelném životě bohatý?

b. V jakém smyslu mohl být během svého života ve smrtelnosti považován za
chudého?

c. Co podle vás ve verši 9 znamená, že můžeme zbohatnout prostřednictvím
Spasitelovy chudoby?

Zamyslete se nad skutečností, že Ježíš Kristus byl členem Božstva ještě předtím, než
se narodil, a stál po boku Nebeského Otce v pravomoci, moci a slávě. Díky tomu,
že Ježíš Kristus blahosklonně sestoupil ze svého předsmrtelného trůnu neboli se
pokořil a snížil a přišel na zemi, aby sloužil, stal se příkladem a vykonal Usmíření,
můžeme získat bohatství věčného života. (Viz 1. Nefi 11:26–28.)

Přibližně o rok dříve se korintští Svatí zavázali, že uspořádají materiální sbírku ve
prospěch chudých Svatých v Jeruzalémě. Přečtěte si 2. Korintským 8:10–11
a zjistěte, co Pavel Svatým radil, aby v té době udělali. Slova „činiti“ a „již to
skutkem vykonejte“ se týkají Pavlova nabádání, aby Svatí splnili svůj předchozí
závazek dát to, co mohou, chudým Svatým, podobně jako jim Spasitel dal věčné
bohatství.

Jednou ze zásad, kterým se můžeme naučit, je ta, že když si uvědomíme, co
všechno nám Spasitel dává, budeme ochotnější dávat ze svého majetku
druhým.

Přemýšlejte o tom, jak nás může to, že budeme rozpoznávat hojnost Spasitelových
darů, motivovat k tomu, abychom dávali lidem v nouzi.

2. Do studijního deníku si napište odpověď na tuto otázku: Jaké
konkrétní dary vám Spasitel dal či dává a jak vás inspirují k tomu,

abyste dávali druhým?

Přečtěte si 2. Korintským 8:12–15 a vyhledejte další pravdu, pomocí které Pavel učil
lidi tomu, jak je důležité se vzájemně podporovat v časných záležitostech.

Jednou z pravd, které se můžeme naučit z 2. Korintským 8:12–13, zní, že Bůh chce,
abychom byli ochotni dávat i tehdy, kdy možná nemáme co dát.

Abyste lépe porozuměli tomu, co tato pravda znamená, přečtěte si tato slova
staršího Hollanda a poté se zamyslete nad následujícími otázkami: „Ať již jsme
bohatí, či chudí, když jsou druzí v nouzi, máme ‚udělat, co můžeme‘.“ („Nejsme
snad všichni žebráky?“ 41.)

• Co můžeme pro druhé udělat, pokud nemáme nic materiálního, co bychom jim
mohli dát?

• Proč máme pro druhé dělat vše, co můžeme?
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• Kdo má podle 2. Korintským 8:14–15 prospěch z toho, když všichni Svatí
důsledně dávají ze své hojnosti?

Přemítejte o tom, jak může mít každý člověk užitek z toho, když všichni
ochotně dáváme.

Přečtěte si následující slova staršího Hollanda a zjistěte, jak nám Pán může pomoci soucitně
reagovat na potřeby chudých: „Nevím, jak přesně by každý z vás měl plnit svou zodpovědnost
vůči těm, kteří sami sobě nepomáhají nebo si vždy pomoci nemohou. Vím ale, že Bůh to ví, a On
vám pomůže a povede vás při vašich soucitných skutcích učednictví, pokud svědomitě chcete
a modlíte se a hledáte možnosti, jak dodržovat přikázání, které nám opakovaně dává.“ („Nejsme
snad všichni žebráky?“ 41.)

Povšimněte si, že starší Holland řekl, že máme svědomitě chtít a modlit se a hledat
možnosti, jak pomáhat chudým a potřebným. Postní oběti, místní projekty služby
a dobročinné příležitosti jsou několika příklady toho, co Církev ustanovila
a prostřednictvím čeho můžeme pomáhat naplňovat potřeby chudých. Vzpomenete
si na další příklady, jak to můžeme činit?

3. Do studijního deníku popište nějakou situaci, kdy jste pomohli
někomu v nouzi, a co jste díky tomu pociťovali. Mohli byste si také

napsat jednu věc, kterou máte v plánu udělat na základě toho, čemu Pavel učil
o dávání chudým a potřebným.

Pavel, tak jak je zaznamenáno v 2. Korintským 8:16–24, hovořil ke korintským
Svatým o Titovi a dalších dvou bratřích, kteří byli posláni, aby vybírali dobročinné
příspěvky pro Svaté v Jeruzalémě. Pavel mluvil o důvěře v korintské Svaté
a vysvětlil, že skutečnost, že dávali štědře, bude důkazem jejich lásky k druhým.

2. Korintským 9
Pavel učí o požehnáních plynoucích z upřímného dávání
Pavel i nadále chválil korintské Svaté. (Viz 2. Korintským 9:1–5.) Řekl jim, že poslal
Tita a další, aby mohli potvrdit svou ochotu dávat ochotně chudým.

Přemýšlejte o tom, zda jste někdy někomu něco dali nebo jste pro někoho něco
udělali zdráhavě neboli neochotně. Proč je někdy obtížné mít radost, když máte
věnovat svůj čas, peníze nebo jiné zdroje na pomoc druhým?

Přečtěte si 2. Korintským 9:6–7 a zaměřte se na přirovnání, které Pavel použil, aby
učil členy Církve v Korintu ochotně dávat.

Rozsévat znamená sázet semínka. Koho v tomto přirovnání představují rozsévači?

Zamyslete se nad tím, jak se dávání druhým podobá rozsévání semínek na poli. Co
se stane, jestliže rozséváme pouze skoupě? Co se stane, když rozséváme štědře?

Jak Pán podle 2. Korintským 9:7 očekává, že budeme rozsévat neboli dávat?

Z 2. Korintským 9:6–7 se učíme této pravdě: Jestliže budeme dávat lidem
v nouzi s radostným srdcem, Bůh nám štědře požehná.

24. BLOK,  1 . DEN

465



Jak může radostné dávání druhým vést k tomu, že my sami obdržíme ve větší
hojnosti? ____________________

Přečtěte si 2. Korintským 9:8–10 a vyhledejte požehnání, která Svatí podle
Pavlových slov získají, pokud budou dávat s radostným srdcem. V písmech si
označte nebo poznamenejte některá slova, jež Pavel použil při popisu toho, jak Pán
žehná těm, kteří dávají s radostným srdcem.

Povšimněte si, že slova, která Pavel použil, aby popsal Pánova požehnání,
znamenají, že obdržíme Pánovu milost, což zahrnuje časná požehnání postačující
pro naše potřeby.

Kdo je podle 2. Korintským 9:10 „ten pak, kterýž dává símě rozsívajícímu“? Když
budeme pamatovat na to, odkud pochází símě, jak nám to může pomoci dávat
s radostí?

Přečtěte si 2. Korintským 9:11–15 a zjistěte, čemu Pavel učil ohledně Svatých, kteří
s radostí dávají i přijímají.

4. Do studijního deníku si napište odpověď na tuto otázku: Jaké
pocity vůči Bohu chovají podle 2. Korintským 9:11–15 ti, kteří ze

svého majetku ochotně dávají, a ti, kteří z majetku druhých přijímají? (Zvažte
možnost si v těchto verších z písem označit nebo poznamenat všechna slova
vyjadřující vděčnost.)

Do písem vedle 2. Korintským 9:11–15 byste si mohli napsat tuto pravdu: Když si
uvědomíme, jak je k nám Bůh štědrý v tom, jak nám žehná, může nám to
pomoci pociťovat vůči Němu vděčnost.

5. Do studijního deníku si napište odpověď na tuto otázku: Kdy jste
pocítili vděčnost vůči Bohu poté, co jste si uvědomili, jaká

požehnání vám seslal za to, že jste s radostí sloužili druhým a dávali jim?
(Zvažte možnost připsat své svědectví o zásadách a pravdách, které jste
rozpoznali v 2. Korintským 8–9.)

Abyste tuto lekci dokázali lépe uplatnit, přemýšlejte o tom, jak byste mohli během
tohoto týdne pomoci někomu v nouzi (možná někomu v rodině). Stanovte si
konkrétní cíl spočívající v tom, že této osobě pomůžete, a napište si jej na papír.

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

Prostudoval(a) jsem si 2. Korintským 8–9 a dokončil(a) jsem tuto lekci (datum).

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

24. BLOK,  1 . DEN

466



24. BLOK: 2. DEN

2. Korintským 10–13
Úvod
Apoštol Pavel učil o duchovní válce, které se děti Boží účastní. Obhajoval se před
těmi, kteří se mu stavěli na odpor. Vyprávěl, jak byl vyzdvižen do třetího nebe,
a popsal, jak se ukázalo, že jeho slabosti jsou pro něho požehnáním. Ke konci své
epištoly Pavel Svaté v Korintu vybídl, aby zpytovali sami sebe a prokázali svou
věrnost.

2. Korintským 10–11
Pavel píše o duchovním boji, Satanově klamu a o vlastních souženích
Co vás napadá, když vidíte slovo válka?

Zamyslete se nad tím, v jakém smyslu
se účastníme války proti Satanovi. Jaké
jsou ty nejtěžší bitvy, kterým v této
duchovní válce čelíme?

Přečtěte si 2. Korintským 10:3–6
a zjistěte, čemu apoštol Pavel učil ohledně toho, co musíme dělat, abychom v této
válce proti Satanovi uspěli.

Pokyn přivést „všelikou mysl v poddanost Kristu“ (2. Korintským 10:5) znamená
ovládat své myšlenky, včetně toho, že se člověk vyvaruje nevhodných myšlenek,
a zaměřit se na to, co je dobré a povznášející. Z verše 5 se můžeme naučit pravdě,
která říká, že když budeme ovládat své myšlenky v poslušnosti Ježíše Krista,
budeme úspěšnější ve válce proti Satanovi.

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

a. Co můžeme dělat, abychom dokázali ovládat své myšlenky? (Užitečné
náměty viz Alma 37:36; NaS 121:45; a Předmluva Prvního předsednictva ve
zpěvníku Náboženské písně [strana x].)

b. Jaká požehnání jste získali nebo získáváte díky tomu, že ovládáte své
myšlenky v poslušnosti Spasitele?

Zamyslete se nad tím, co budete dělat, abyste ovládali své myšlenky v poslušnosti
Spasitele. Některým lidem pomáhá, když se modlí, čtou si písma nebo se z nich učí
určité verše nazpaměť a zpívají si náboženské písně.

V 2. Korintským 10:7–18 se dozvídáme, že Pavel velebil Pána a učil, že jeho vlastní
slabosti nemají druhým sloužit jako záminka k tomu, aby ho neposlouchali.

V 2. Korintským 11 čteme, že Pavel zmínil další způsoby, jimiž se Satan snaží kazit
naše myšlenky a odvádět nás od Ježíše Krista, a to například tak, že využívá
falešných Kristů a falešných apoštolů. Pavel hovořil o utrpení, kterým jako pravý
Spasitelův apoštol prošel.
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2. Korintským 12
Pavel vypráví o tom, jak byl vyzdvižen do nebe, a učí, jak nám může prospět to, když
přiznáme své slabosti
Vzpomeňte si na okamžik, kdy jste se
píchli o trn. V jakém smyslu mohou
trny člověku ztěžovat život?

Apoštol Pavel použil představu ostnu
neboli trnu, který symbolizuje zkoušku
nebo slabost, kterou zakusil.

Až budete číst následující slova staršího Dallina H. Oakse z Kvora Dvanácti
apoštolů, přemýšlejte o zkouškách nebo slabostech, které jste zakusili či
zakoušíte: „Některým zemřel milovaný člověk nebo pečují o někoho, kdo je
postižený. Někteří nesou rány způsobené rozvodem. Jiní touží po věčném
manželství. Někteří jsou chyceni ve spárech návykových látek nebo praktik, jako
je alkohol, tabák, drogy nebo pornografie. Jiní mají tělesná nebo duševní

postižení, která je omezují. Někteří mají problém s náklonností k osobám stejného pohlaví.
Někteří trpí strašlivými pocity deprese nebo neschopnosti. Tak či onak, mnozí jsou těžce
obtíženi.“ („Uzdravuje ty, kteří obtíženi jsou“, Liahona, listopad 2006, 6.)

Během studia 2. Korintským 12 vyhledejte pravdy, které vám mohou pomoci, když
budete zakoušet zkoušky a slabosti.

Přečtěte si 2. Korintským 12:1–4 a zjistěte, jaké měl Pavel vidění. (Pavel o sobě
v těchto verších hovořil jako o člověku ve třetí osobě. Slova „v těle-li, nevím, čili
krom těla, nevím, Bůhť ví“ ve verši 2 dokládají, že Pavel měl vidění.)

Přečtěte si 2. Korintským 12:5–6 a zjistěte, jak Pavel na toto vidění celestiálního
království reagoval.

Povšimněte si, že ačkoli měl Pavel toto vidění, nijak se jím nechlubil. Možná se
obával, že by o něm druzí mohli mít příliš vysoké mínění, přestože musel ještě
překonávat problémy smrtelnosti.

Přečtěte si 2. Korintským 12:7–9 a zaměřte se na to, jak Pán pomohl Pavlovi zůstat
pokorný. (Být nadmíru povýšen [viz verš 7] znamená být pyšný.)

Starší Bruce R. McConkie z Kvora Dvanácti apoštolů poznamenal, že Pavlovým
ostnem v těle byla „nějaká nejmenovaná fyzická nemoc, patrně bolestivá, kterou
apoštol trpěl buď nepřetržitě, nebo opakovaně“. (Doctrinal New Testament
Commentary, 3 vols. [1965–1973], 2:448.)

Všimněte si, kolikrát se Pavel modlil o to, aby byl onen osten v těle od něho odňat.
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Zvažte možnost označit si v 2. Korintským 12:9 slova, která vysvětlují, že se Pán
rozhodl, že Pavlův osten v těle neodejme.

Z těchto veršů se učíme tomu, že Pán může dopustit, abychom zakoušeli
slabosti a zkoušky, abychom se tak mohli naučit být pokornými. Tuto pravdu
byste si mohli napsat či poznamenat do písem vedle 2. Korintským 12:7–9.

Přečtěte si 2. Korintským 12:9–10 a vyhledejte pravdy, kterým se Pavel naučil a které
mu pomohly snášet jeho slabosti. Zatímco budete číst, mějte na paměti, že milost je
„božská pomoc neboli síla … dána skrze milosrdenství a lásku Boží“. (Průvodce
k písmům, „Milost“,scriptures.lds.org.)

V 2. Korintským 12:9–10 byste si mohli označit slova nebo části textu, jež učí těmto
pravdám: Milost Ježíše Krista je postačující k tomu, aby nás posilovala
v našich slabostech. Pán vždy neodejme naše těžkosti, ale posílí nás, zatímco
je budeme věrně snášet.

Starší Dallin H. Oaks svědčil: „Uzdravující moc Pána Ježíše Krista – ať již snímá
naše břímě nebo nás posiluje, abychom vytrvali a snášeli je jako apoštol Pavel –
je použitelná na každou strast ve smrtelnosti.“ („Uzdravuje ty, již obtíženi
jsou“, 8.)

2. Ve studijním deníku odpovězte na dvě nebo na všechny tyto otázky:

a. Co pro vás znamená, že Spasitelova milost je postačující (viz 2. Korintským
12:9), aby vás posilovala v slabostech?

b. Jak vám mohou pravdy, kterým se učí v 2. Korintským 12:9–10, pomoci, když
budete zakoušet slabosti a zkoušky?

c. Kdy Spasitel posílil vás nebo někoho, koho znáte, aby vám pomohl s určitou
slabostí nebo během zkoušky?

2. Korintským 13
Pavel nabádá Svaté, aby zpytovali sami sebe a prokázali svou věrnost
Někteří lidé v dnešní době zpochybňují učení a pravomoc těch, kteří jsou povoláni
sloužit v Církvi ve vedoucích funkcích. Podobně se i mezi korintskými Svatými
vyskytovali falešní učitelé, kteří zpochybňovali Pavla a jeho pravomoc jakožto
apoštola.

Přečtěte si 2. Korintským 13:3 a zjistěte, jaký důkaz někteří členové Církve
v Korintu hledali.

Přečtěte si 2. Korintským 13:5–6 a zjistěte, o co apoštol Pavel naléhavě žádal
korintské Svaté, aby dělali namísto toho, aby zpochybňovali to, zda Pán hovoří
skrze něho jakožto apoštola. (Zavrženi jsou ti, kteří jsou zkažení nebo nemorální.)
Zvažte možnost označit si ve verši 5 slovesa, která říkají, co mají korintští
Svatí dělat.
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Když Pavel požádal korintské Svaté, aby zpytovali, zda jsou „u víře“ [verš 5], žádal
je o to, aby přemýšleli, zda jsou věrni Pánu a Jeho Církvi. Z 2. Korintským 13:5–6 se
učíme tomu, že členové Církve mají namísto kritizování církevních vedoucích
spíše zpytovat svou vlastní věrnost.

Přečtěte si následující slova Proroka Josepha Smitha a zaměřte se na to, co se
podle jeho učení stane, jestliže se rozhodneme kritizovat své vedoucí namísto
toho, abychom zpytovali svou vlastní věrnost: „[Pokud člověk] povstává, aby
odsuzoval druhé, [přičemž] hledá chyby na Církvi a praví, že zbloudili, zatímco on
sám je spravedlivý, pak vězte s jistotou, že tento člověk je na nejlepší cestě
k odpadlictví; a nečiní-li pokání, jakože Bůh žije, odpadne.“ (Učení presidentů

Církve: Joseph Smith [2008], 316.)

3. Zamyslete se na okamžik nad těmito otázkami: Pak se do studijního
deníku podepište, abyste tak dali najevo, že jste tento úkol splnili.

a. Jak byste na stupnici od 1 do 10 (kde 10 znamená dokonale) ohodnotili to,
nakolik se řídíte radami církevních vedoucích?

b. Jakou zásadu, které učí proroci a apoštolové, byste mohli dodržovat věrněji?

c. Jak byste na stupnici od 1 do 10 (kde 10 znamená při každé příležitosti,
kterou máte) ohodnotili to, jak často vyjadřujete vděčnost za své církevní
vedoucí, ať již osobně, nebo v modlitbě?

d. Co byste mohli dělat, abyste projevovali více uznání za oběť a úsilí, které pro
vás vaši vedoucí vynakládají?

4. Do studijního deníku si napište odpověď na tuto otázku: Jaká
požehnání se mohou dostavit, když budeme pravidelně provádět

podobné duchovní sebezpytování?

V 2. Korintským 13:7–14 se dozvídáme, že Pavel nabádal Svaté, aby se vyhýbali zlu
a usilovali o dokonalost.

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

Prostudoval(a) jsem si 2. Korintským10–13 a dokončil(a) jsem tuto lekci (datum).

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

24. BLOK,  2 . DEN

470



Úvod ke Galatským
Proč studovat tuto knihu?
Epištola apoštola Pavla ke Galatským byla napsána pro židovské křesťany, kteří se
od Pána odchylovali tím, že se opět začali spoléhat na skutky Mojžíšova zákona.
Apoštol Pavel se problém snažil napravit tím, že zdůraznil rozdíl mezi těžkým jhem
Mojžíšova zákona, které vedlo k duchovní porobě, a evangeliem Ježíše Krista, které
vede k duchovní svobodě. Studium této epištoly vám může pomoci více si vážit
svobody nabízené prostřednictvím evangelia Ježíše Krista.

Kdo napsal tuto knihu?
Galatským napsal apoštol Pavel. (Viz Galatským 1:1.)

Kdy a kde byla napsána?
Pavel patrně napsal epištolu Galatským, zatímco během třetí misionářské cesty
cestoval po Macedonii, kolem roku 55–57 po Kr. (Viz Bible Dictionary v anglickém
vydání Bible SPD, „Pauline Epistles“.)

Pro koho byla tato kniha napsána a proč?
„Ohledně toho, kterým církvím byla tato epištola adresována, panuje určitá
nejistota. Nacházely se buď v severní Galacii, v oblasti, jejímž hlavním městem byla
Ancyra, nebo v oblasti na hranicích Frygie a Galacie, kterou Pavel navštívil na své
první misionářské cestě. V každém případě Pavel s určitostí navštívil církve v Galacii
na své druhé (Skutkové 16:6) a třetí (Skutkové 18:23) cestě.“ (Bible Dictionary
v anglickém vydání Bible SPD, „Pauline Epistles“.)

Pavel Svatým v Galacii napsal, protože ho hluboce znepokojovalo, že se od Pána
odchylovali tím, že následovali učení těch, kteří se snažili „převrátiti … evangelium
Kristovo“. (Viz Galatským 1:6–7.) Židovští křesťané učili pohanské křesťany
falešné nauce, že k tomu, aby mohli být spaseni, musí být obřezáni a zachovávat
rituální požadavky zákona Mojžíšova. (Viz Galatským 6:12; viz také Skutkové 15:1.)
Někteří galatští Svatí učení těchto lidí přijali. (Viz Galatským 4:10.)

Pavel tuto epištolu napsal především s těmito záměry:

1. Bránit se obviněním falešných učitelů, kteří se mu stavěli na odpor.

2. Učit, že všichni lidé, ať Židé nebo pohané, jsou spaseni skrze Usmíření Ježíše
Krista tím, že svou víru vloží v Ježíše Krista namísto toho, aby se spoléhali na
skutky zákona Mojžíšova.

3. Objasnit úlohu zákona Mojžíšova v Božím plánu.

4. Odlišit starou smlouvu, kterou Bůh uzavřel prostřednictvím Mojžíše, od nové
smlouvy v Kristu.

5. Vyzvat Svaté, aby žili Duchem.
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Jaké jsou charakteristické rysy této knihy?
Kniha Galatským vyniká jako Pavlův nejnaléhavější dopis, ve kterém vyslovil ostré
pokárání jak členům Církve, kteří zbloudili, tak falešným učitelům, kteří je sváděli
na scestí. Galatským obsahuje Pavlův nejranější písemný výklad nauky
o ospravedlnění – nejsme ospravedlněni skutky zákona Mojžíšova, ale vírou v Ježíše
Krista. Tato epištola ukazuje rozdíl mezi skutky těla a ovocem Ducha. (Viz
Galatským 5:16–25.)

Stručný přehled
Galatským 1–2. Pavel píše galatským Svatým, protože se odchýlili od Pána a přijali
falešné nauky. Brání své povolání apoštola tím, že popisuje svůj počáteční odpor
vůči Církvi a své obrácení. Zdůrazňuje, že obdržel zjevení přímo od Boha,
a vysvětluje, že jeho služba pohanům byla schválena apoštoly. Uvádí, že dříve
s Petrem ohledně pohanských Svatých nesouhlasil. Učí, že lidé nejsou
ospravedlněni skutky zákona Mojžíšova, ale vírou v Ježíše Krista.

Galatským 3–4. Pavel brání poselství evangelia. Učí, že Abraham byl příkladem
člověka, kterého ospravedlňovala víra, a ne skutky zákona Mojžíšova. Ježíš Kristus
vykoupil lidstvo ze zlořečenství zákona skrze Usmíření. Účelem zákona Mojžíšova
bylo, aby byl naším „pěstounem … k Kristu“. (Galatským 3:24.) Svatí získávají
prostřednictvím víry a křtu požehnání Usmíření, uzavírají smlouvu evangelia,
stávají se skrze Krista dědici Božími a již nejsou služebníky, ale dětmi Božími.

Galatským 5–6. Pavel vyzývá Svaté, aby ve smlouvě evangelia nabízené Kristem
zůstali pevní. Ukazuje rozdíl mezi životem toho, kdo se oddává skutkům těla (viz
Galatským 5:19), a toho, kdo se těší z „ovoce Ducha“ (Galatským 5:22). Učí, že
Svatí si mají vzájemně pomáhat nést svá břemena a nemají být znaveni konáním
dobra. Sklízíme, co jsme zaseli.

GALATSKÝM
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24. BLOK: 3. DEN

Galatským
Úvod
Apoštol Pavel pokáral galatské Svaté za to, že se řídí falešnými naukami, a pokáral
i falešné učitele, kteří je sváděli na scestí. Učil také tomu, že i galatští Svatí se
mohou stát dědici Boha stejně jako Abraham tím, že budou mít víru v Ježíše Krista
a budou Ho následovat, namísto toho, aby toho dosáhli prostřednictvím
poslušnosti rituálních požadavků zákona Mojžíšova.

Galatským 1–2
Pavel kárá Svaté za to, že následují falešné učitele, a povzbuzuje je, aby se navrátili
k evangeliu
Představte si, že by vám někdo z vašich sourozenců či přátel řekl, že už si není jistý,
zda je učení Církve pravdivé. Z tohoto důvodu by přestal chodit na shromáždění
a žít podle evangelia.

1. Do studijního deníku si napište, co byste svému sourozenci nebo
kamarádovi řekli, abyste mu pomohli opět věřit učení Církve.

Až budete studovat Galatským 1 a dozvíte se, proč Svatí v Galacii odpadali od
pravého evangelia, zaměřte se na pravdu, která by vašemu sourozenci či
kamarádovi mohla pomoci získat víru zpět.

Galacie byla oblast v severní části střední Malé Asie, k níž patřilo mnoho měst,
která apoštol Pavel navštívil během své druhé a třetí misionářské cesty. (Viz
Skutkové 16:6; 18:23; viz také Biblické mapy a fotografie, č. 13, „Misionářské cesty
apoštola Pavla“.) Přečtěte si Galatským 1:6–7 a zjistěte, jaký problém měli členové
Církve v Galacii.

Lidé, kteří způsobovali galatským Svatým potíže a překrucovali nauky evangelia,
vyvolávali pochybnosti ohledně Pavlova učení o tom, že spasení přichází jedině
skrze Ježíše Krista. Tito falešní učitelé byli židovští křesťané, známí také jako
křesťanští judaisté. Tvrdili, že galatští Svatí musí k tomu, aby dosáhli spasení, být
obřezáni a zachovávat rituály zákona Mojžíšova.

Přečtěte si Galatským 1:8–9 a zjistěte, co Pavel řekl o těch, kteří kázali evangelium,
jež bylo odlišné od toho, jež kázal on jako apoštol Páně.

Přečtěte si Galatským 1:10–12 a vyhledejte původce Pavlova učení. To, co najdete,
byste si mohli v písmech označit nebo do nich poznamenat.

Z Pavlova učení se dozvídáme, že Ježíš Kristus zjevuje pravou nauku svým
prorokům.

2. Ve studijním deníku odpovězte na dvě nebo na všechny tyto otázky:

a. Jak nám může pomoci, když budeme v době, kdy budeme mít otázky
ohledně toho, čemu učí prorok, pamatovat na to, že Bůh je původcem
pravé nauky?

473



b. Co můžeme dělat pro to, abychom získali zjevení od Boha a mohli tak sami
pro sebe zjistit, že je učení proroků pravdivé?

c. Jak by tato pravda mohla pomoci někomu, pro koho je obtížné věřit učení
proroků?

V Galatským 1:13–2:21 je zaznamenáno, jak Pavel vyprávěl Svatým o svém
obrácení a svých prvních misionářských cestách. Také vysvětlil, proč se pohanští
křesťané nemusí spoléhat na tradici, že spasení pramení ze zákona Mojžíšova, ale
že odpuštění (neboli ospravedlnění) se nám naopak dostává skrze víru v Ježíše
Krista. Pavel svědčil o tom, že žije „u víře Syna Božího …, kterýž zamiloval mne,
a vydal sebe samého za mne“ (Galatským 2:20).

Galatským 3–4
Pavel vyzývá Galatské, aby získali všechna požehnání zaslíbená Abrahamovi skrze
Ježíše Krista
Proč by se mohli níže popsaní jedinci v dané situaci cítit znevýhodněni, pokud jde
o přijetí všech Pánových požehnání, v porovnání s jinými členy Církve, kteří znají
evangelium již od dětství a věrně podle něj žijí?

• Mladý muž vyrůstal v méně aktivní rodině a nikdo ho v dětství neučil evangeliu.
Jeho rodina se nyní vrací k aktivitě v Církvi a začíná se učit evangeliu a žít
podle něj.

• Žena mnoho let zesměšňovala Církev a kritizovala ji. Před nedávnem však
prožila změnu srdce a dala se pokřtít.

Při studiu Galatským 3–4 vyhledejte pravdu, která vám může pomoci porozumět
tomu, která požehnání jsou dostupná pro každého bez ohledu na jeho situaci nebo
minulá rozhodnutí.

Protože mnozí galatští Svatí byli pohané obrácení ke křesťanství, nebyli
doslovnými potomky Abrahama, kterému byla zaslíbena všechna Boží požehnání.

Přečtěte si Galatským 3:7–9 a zjistěte, čemu Pavel učil o těch, kteří „jsou z víry“
(Galatským 3:7) neboli kteří věří v Ježíše Krista.

Co Pán podle verše 8 slíbil Abrahamovi? ____________________

Co se podle verše 9 stane s těmi, kteří mají víru v Ježíše Krista?
____________________

24. BLOK,  3 . DEN

474



Dosáhnout „požehnání s věrným
Abrahamem“ (Galatským 3:9) znamená
být schopen obdržet požehnání
smlouvy, kterou Bůh uzavřel
s Abrahamem, že se skrze něj mohou
všichni lidé těšit požehnáním vyššího
kněžství, celestiálního manželství
a oslavení. (Viz Průvodce k písmům,
„Abrahamova smlouva“,
scriptures.lds.org.)

V Galatským 3:10–25 se dočítáme, že
účelem zákona Mojžíšova nikdy nebylo,
aby byl prostředkem, jímž by lidé mohli
být ospravedlněni (viz Galatským 3:11),
což znamená, že by jim byly prominuty
hříchy a byli by prohlášeni za nevinné.
Jeho účelem bylo, aby byl průvodcem
neboli „pěstounem“ (Galatským 3:24)
a pomohl Izraelitům, aby přišli k Ježíši
Kristu a byli vírou v Něho
ospravedlněni. Povšimněte si, že být ospravedlněn znamená „míti prominuto
potrestání za hřích a býti prohlášen nevinným“. (Průvodce k písmům,
„Ospravedlnění, ospravedlniti“, scriptures.lds.org.)

Doplňte níže uvedenou tabulku tak, že si přečtete uvedené verše z písem
a odpovíte na otázky:

Galatským 3:26–27. Co musíme
udělat, abychom obdrželi požehnání
slíbená Abrahamovi?

Galatským 3:28–29; 4:7. Ať jsme již byli v minulosti
kýmkoli nebo čímkoli, čím se staneme, když skrze křest
vstoupíme do smlouvy evangelia?

Z Galatským 3:26–29; 4:7 se dozvídáme, že všichni lidé, kteří uplatňují víru
v Ježíše Krista a vstoupí do smlouvy evangelia, se stanou jedním v Kristu
a dědici Božími.

Proč je důležité vědět, že Bůh slibuje tato požehnání každému, kdo vstoupí do
smlouvy, bez ohledu na to, v jaké je situaci nebo jaká rozhodnutí učinil v minulosti?
____________________

V Galatským 4:8–31 se dočítáme, že Pavel galatské Svaté vyzval, aby se vrátili
k Ježíši Kristu a unikli porobě, která pramení ze snahy dodržovat množství tradic
zákona Mojžíšova.

Galatským 5–6
Pavel povzbuzuje galatské Svaté, aby obnovili svou víru v Ježíše Krista
Která z pokušení, jimž čelíte, jsou pro vás nejobtížnější? Jak můžete tato pokušení
překonat?
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Při studiu Galatským 5–6 se zaměřujte na zásady, které vám mohou pomoci
překonávat pokušení.

Přečtěte si Galatským 5:16–17 a vyhledejte dva soupeřící vlivy, které Pavel popsal.

Chodit Duchem (viz Galatským 5:16) znamená žít způsobile a řídit se nabádáními
Ducha Svatého. Vykonávat žádosti těla (viz Galatským 5:16) znamená podlehnout
pokušením hřešit.

Doplňte následující zásadu na základě toho, co se dozvídáte z Galatským 5:16:
Budeme-li chodit Duchem, překonáme ____________________.

Zamyslete se nad tím, jak vám může chození Duchem pomoci překonat pokušení.

Přečtěte si Galatským 5:22–23 a zjistěte, jaké další důsledky má to, když někdo
chodí Duchem. (Všimněte si, že Galatským 5:22–23 jsou verše z mistrovství
v písmu. Mohli byste si je nějak výrazně označit, abyste je v budoucnu
dokázali najít.)

Mistrovství v písmu – Galatským 5:22–23
3. Abyste si dokázali

Galatským 5:22–23 lépe
zapamatovat, nakreslete si do
studijního deníku strom s devíti
plody – tři řady po třech plodech.
Nad strom si napište: Ovoce pak
Ducha jestiť … Pod strom si napište:
Proti takovýmť není zákon. Potom
napište ke každému kusu ovoce
vždy první písmeno z ovoce, které
Pavel vyjmenovává, počínaje první
řadou. Procvičujte si odříkávání
těchto veršů z mistrovství v písmu
tak, že se budete dívat na obrázek
a v případě potřeby nahlédnete do
písem. Opakujte to, dokud tyto
verše z mistrovství v písmu
nebudete umět odříkat, aniž byste se dívali na obrázek či do písem. Odříkejte
dané verše některému členu své rodiny nebo třídy semináře.

4. Do studijního deníku si napište odpověď na tuto otázku: Kdybyste
si tyto dary osvojili, jak by to mohlo zlepšit vaši schopnost

pomáhat lidem?

Přečtěte si Galatským 6:1–2 a zjistěte, čemu apoštol Pavel učil o tom, jak mají
členové Církve přistupovat k člověku, který zhřešil. Být „zachvácen … v nějakém
pádu“ (Galatským 6:1) znamená hřešit.

Proč je důležité mít ducha tichosti (viz Galatským 6:1), když se snažíme někomu
pomoci navrátit se na cestu evangelia?
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Podle Galatským 6:3–5 Pavel učil tomu, že nemáme být domýšliví a povýšení a že
každý člověk ponese „své břímě“ (Galatským 6:5) neboli že bude odpovědný za
vlastní rozhodnutí.

Co vyroste, když zasadíte následující druhy semen? Svůj odhad zapište na příslušné
prázdné místo. (Správné odpovědi jsou uvedeny na konci této lekce.)

a)

b)

c)

Pavel použil toto připodobnění k semínkům, aby učil duchovním pravdám. Přečtěte
si Galatským 6:7–8 a zjistěte, co můžeme podle Pavlova učení očekávat, když
rozséváme nebo sázíme semínka. Pavlovým naukám obsaženým v těchto verších se
často říká zákon sklizně.

Přečtěte si Galatským 6:9–10 a zjistěte, proč Pavel učil zákonu sklizně poté, co
Galatské vyzval, aby si vzájemně pomáhali zůstat na cestě evangelia nebo se na
ni vrátit.
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Z těchto veršů se dozvídáme, že jestliže budeme horlivě konat dobro, budeme
sklízet požehnání za své skutky.

5. Do studijního deníku si napište odpovědi alespoň na dvě z níže
uvedených otázek:

a. Jak nám může slib, že budeme sklízet „časem svým“, pomáhat nepolevovat
(viz Galatským 6:9) neboli nevzdávat svou snahu sloužit druhým a žít podle
evangelia ve vlastním životě?

b. Kdy jste vy nebo někdo, koho znáte, horlivě konali dobro i přesto, že se
požehnání nedostavila okamžitě?

c. S modlitbou zvažte, komu byste mohli pomoci navrátit se na cestu
evangelia. Až budete nad touto osobou přemýšlet, napište si cíl ohledně
toho, jak budete horlivě konat dobro při snaze jí pomoci i navzdory tomu, že
možná neuvidíte okamžité výsledky svého úsilí.

Jak je zaznamenáno v Galatským 6:11–18, Pavel vydal na závěr své epištoly
galatským Svatým svědectví o tom, že pokoj a milosrdenství Ježíše Krista jsou nade
všemi, kteří se stávají novými stvořeními skrze víru v Jeho jméno.

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

Prostudoval(a) jsem si Galatským 1–6 a dokončil(a) jsem tuto lekci (datum).

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

Správné odpovědi k druhům semen: a) slunečnice, b) dýně, c) fazole.
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Úvod k Efezským
Proč studovat tuto knihu?
Starší Bruce R. McConkie z Kvora Dvanácti apoštolů učil, že „epištola Efezským je
určena celému světu, Židům i pohanům, manželům i manželkám, rodičům i dětem,
pánům i služebníkům. Vyjadřovala úmysl a vůli Boží v Pavlově době; je hlasem
inspirace v době naší; je to epištola s nadčasovou působivostí a uplatněním.

… Obsahuje některé z Pavlových nejlepších spisů a je to dokument, který se věnuje
základním zásadám, Božímu evangeliu v celé jeho spásné slávě.“ (Doctrinal New
Testament Commentary, 3 vols. [1965–1973], 2:489.)

Studium epištoly Efezským vás může inspirovat k tomu, abyste odložili věci tohoto
světa, a může vám pomoci duchovně růst a učit se v plnější míře čerpat z jednoty
a společenství Církve.

Kdo napsal tuto knihu?
Epištolu Efezským napsal apoštol Pavel. (Viz Efezským 1:1.)

Kdy a kde byla napsána?
Pavel uvedl, že v době, kdy psal epištolu Efezským, byl vězněn. (Viz Efezským 3:1;
4:1; 6:20.) Je možné, že Pavel epištolu Efezským napsal v době, kdy byl poprvé ve
vězení v Římě, kolem roku 60–62 po Kr. (Viz Průvodce k písmům, „Pavlovy
epištoly“, scriptures.lds.org.) Pavel byl v té době držen v domácím vězení, ale měl
dovoleno přijímat návštěvy a učit evangeliu. (Viz Skutkové 28:16–31.)

Pro koho byla tato kniha napsána a proč?
V Bibli kralické v Efezským 1:1 stojí, že epištola Efezským je adresována „svatým,
kteří jsou v Efezu“. Nejranější rukopisy epištoly Efezským však slova „kteří jsou
v Efezu“ neobsahují. To naznačuje, že je možné, že Pavel tuto epištolu nepsal
konkrétně Efezským, ale spíše několika kongregacím Svatých, včetně těch v Efezu.
Efez Pavlovi sloužil jako ústředí během jeho třetí misionářské cesty (viz Skutkové
19:9–10; 20:31) a Pavel k těmto lidem choval velkou lásku (viz Skutkové 20:17,
34–38).

Pavel v tomto dopise promlouval k pohanským členům Církve (viz Efezským 2:11),
kteří možná byli nedávno obráceni (viz Efezským 1:15). Napsal ho, aby napomohl
rozvoji duchovnosti a svědectví těch, kteří již byli členy Církve. Jeho hlavními
záměry bylo pomoci těmto obráceným růst v duchovním poznání Boha a Církve
(viz Efezským 1:15–18; 3:14–19); podporovat jednotu, obzvláště mezi pohanskými
a židovskými Svatými (viz Efezským 2:11–22; 4:1–16; 5:19–6:9); a povzbuzovat
Svaté, aby odolávali mocnostem zla (viz Efezským 4:17–5:18; 6:10–18). Mnozí Svatí
v Efezu žili natolik spravedlivě, aby mohli být zpečetěni k věčnému životu. (Viz
Efezským 1:13; Bruce R. McConkie, Doctrinal New Testament Commentary,
2:493–494.)
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Jaké jsou charakteristické rysy této knihy?
Efezským obsahuje mnohé nauky a myšlenky, které jsou Svatým posledních dnů
dobře známé, včetně předustanovení, dispensace plnosti časů, Svatého Ducha
zaslíbení, důležitosti proroků a apoštolů, myšlenky, že existuje jediná pravdivá
a jednotná Církev, a různých úřadů, povolání a funkcí v organizaci Církve. Tento
dopis také obsahuje jedny z nejvznešenějších nauk o rodině, které se v písmech
nacházejí.

Stručný přehled
Efezským 1:1–4:16. Pavel píše o předustanovení Svatých k přijetí evangelia;
dispensaci plnosti časů; zpečetění Svatým Duchem zaslíbení; spasení milostí;
sjednocení pohanských a židovských Svatých v Církvi; jednom Pánu, jedné víře
a jednom křtu; účelu Církve; a zorganizování Církve na základě proroků a apoštolů,
s Ježíšem Kristem jako úhelným kamenem. Pavel učí, že v dispensaci plnosti časů
Bůh vše shromáždí v Kristu.

Efezským 4:17–6:24. Pavel Svaté povzbuzuje, aby ve svém každodenním životě
uplatňovali pravou nauku. Povzbuzuje je, aby odložili starého člověka (dřívější
hříchy) a oblékli si nového člověka, kterým se stávají skrze Krista. Uděluje rady
manželkám, manželům, dětem, rodičům, služebníkům, pánům a kongregacím.
Povzbuzuje Svaté, aby si oblékli „celé odění Boží“. (Efezským 6:11.)

EFEZSKÝM
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Apoštol Pavel v Římě setrvával
v domácím vězení.

24. BLOK: 4. DEN

Efezským 1
Úvod
Apoštol Pavel napsal Svatým v Efezu dopis ohledně jejich předustanovení k přijetí
evangelia. Psal o poslední dispensaci – dispensaci, ve které žijeme nyní – během níž
Bůh shromáždí „všecko v Kristu“. (Efezským 1:10.) Pavel učil tomu, že Nebeského
Otce a Ježíše Krista můžeme poznat skrze zjevení.

Efezským 1:1–8
Pavel učí Svaté, že byli předustanoveni k přijetí evangelia
Přemítejte o situaci, kdy jste souhlasili s tím, že na sebe vezmete nějakou důležitou
zodpovědnost. Jak vám ve chvíli, kdy tento úkol začal být obtížný, pomohlo vědomí
toho, že jste souhlasili, že ho splníte, a že vám ohledně toho někdo důvěřuje? Jak
jste byli díky tomu, že jste svoji zodpovědnost splnili, požehnáni nebo odměněni?

Apoštol Pavel se ve své epištole snažil
posílit ty, kteří již byli členy Církve,
a pomoci nově obráceným, aby rostli
v duchovním poznání a zůstali věrní
svým smlouvám.

Přečtěte si Efezským 1:3–8 a vyhledejte
pravdy, kterým Pavel učil Svaté, aby jim
pomohl zůstat věrnými svým
smlouvám.

1. Do studijního deníku si
napište odpovědi na

tyto otázky:

a. Jakým dvěma nebo třem základním naukám byste učili člena Církve, abyste
mu pomohli zůstat věrným svým smlouvám a aktivním v Církvi?

b. Jak by mohlo porozumění těmto pravdám někomu pomoci se rozhodnout
zůstat věrným?

Studium Základních nauk
Na začátku lekce si povšimněte seznamu Základních nauk, který se nachází v úvodu této příručky.
Studium Základních nauk vám pomůže žít podle evangelia a posílit svou schopnost učit těmto
důležitým pravdám druhé. Při studiu Efezským 1 usilujte o to, abyste některým z těchto nauk lépe
porozuměli.

Slova „před ustanovením světa“ v Efezským 1:4 se týkají předsmrtelného života
a slova „zvolení za syny skrze Ježíše Krista pro sebe“ a slovo předzřídiv v Efezským
1:5 se týkají těch, kteří byli v předsmrtelné existenci vyvoleni neboli
předustanoveni, aby během smrtelnosti přijali evangelium. Pravda, které se z těchto
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veršů učíme, zní: Boží děti byly předustanoveny k přijetí požehnání evangelia.
Přijetí těchto požehnání závisí na tom, jak jsme v tomto životě věrní.

Při četbě následujících slov z příručky Věrni víře přemýšlejte o tom, jak by
porozumění nauce o předustanovení mohlo někomu pomoci, aby se rozhodl zůstat
věrným svým smlouvám a aktivním v Církvi:

„Bůh v předsmrtelném duchovním světě ustanovil některé duchy, aby během svého smrtelného
života vykonali určité poslání. To se nazývá předustanovení.

Předustanovení nezaručuje, že jednotlivci obdrží určité povolání nebo zodpovědnost. Takové
příležitosti přicházejí v tomto životě jako důsledek spravedlivého používání svobody jednání,
stejně jako předustanovení přišlo jako důsledek spravedlivosti v předsmrtelné existenci. …

Nauka o předustanovení se týká všech členů Církve, nejen Spasitele a Jeho proroků. Před
stvořením země obdržely věrné ženy určité zodpovědnosti a věrní muži byli předustanoveni
k určitým kněžským zodpovědnostem. I když si na tuto dobu nepamatujete, určitě jste souhlasili
s tím, že ve službách svého Otce splníte důležité úkoly. Pokud prokážete, že jste toho hodni,
budete mít příležitost splnit pověření, jež jste tehdy obdrželi.“ (Věrni víře: slovník evangelia
[2004], 120–121.)

Jak nám porozumění tomu, že jsme byli předustanoveni k přijetí evangelia a jeho
mnohých požehnání, abychom ve smrtelnosti mohli splnit určité úkoly, může
pomoci zůstat věrnými svým smlouvám?

Efezským 1:9–12
Pavel mluví o dispensaci plnosti časů
Najděte si definici slova dispensace v oddíle Základní nauky, který najdete v úvodu
této příručky. Přečtěte si odstavce, které vysvětlují, co dispensace je. Při četbě
zjistěte, ve které dispensaci žijeme.

Kdy podle toho, co jste se dozvěděli, začala dispensace, v níž žijeme?
____________________

Přečtěte si Efezským 1:9–10 a zjistěte, co Pavel napsal, že se v naší dispensaci –
v „dokonání plnosti časů“ – stane. (Slova „tajemství vůle své“ se týkají Božích
plánů a záměrů.)

Když Pavel napsal, že „všecko v Kristu“, jak v nebi, tak na zemi, bude shromážděno
„v jedno“ (viz Efezským 1:10), měl na mysli Znovuzřízení a opětovné shromáždění
všech klíčů, mocí a zaslíbení, jež Bůh zjevil svým dětem od počátku světa, a také
další poznání, které ještě nikdy předtím zjeveno nebylo (viz NaS 128:18).

Z Efezským 1:10 se dozvídáme tuto pravdu: V dispensaci plnosti časů bude
znovuzřízeno vše z předchozích dispensací.
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Starší B. H. Roberts ze Sedmdesáti vysvětlil, jak každá minulá dispensace souvisí
s dispensací plnosti časů: „Toto je dispensace plnosti časů a my jsme svědky
toho, že tak jako se do oceánu valí mocné proudy, tak se do ní řinou všechny
dřívější dispensace, které se nás dotýkají a my se dotýkáme jich; jsme svědky
toho, že Bůh má od počátku na zřeteli pouze jeden velký záměr, a to spasení
svých dětí. A nyní nastal poslední den, poslední dispensace, kdy pravda, světlo

a spravedlivost musí zaplavit zemi.“ (Conference Report, Oct. 1904, 73.)

2. Starší Roberts učil, že
pravda, světlo

a spravedlivost musí v poslední
dispensaci zaplavit zemi. Do
studijního deníku si napište pět
nebo více pravd, písem, smluv
a mocí z předešlých dispensací,
které byly znovuzřízeny neboli
vyneseny v dispensaci plnosti časů.
(Pokud potřebujete pomoci,
podívejte se na oddíl „Znovuzřízení
evangelia“ v příručce Věrni víře: slovník evangelia [2004], 186–190.)

3. Splňte jeden nebo oba tyto úkoly:

a. Do studijního deníku si napište odpovědi na tyto otázky: V jakém smyslu je
pro vás to, že žijete v dispensaci plnosti časů, požehnáním? Jaké zdroje
v naší dispensaci umožňují pravdě a světlu evangelia, aby zaplavily zemi?

b. V příspěvku na stránkách sociálních sítí, ke kterým máte přístup, vysvětlete,
co jsou to dispensace a proč jste vděční za to, že žijete v této dispensaci. Až
úkol dokončíte, do studijního deníku si napište, jaké jsou vaše pocity
ohledně zveřejnění vašeho poselství.

Starší David A. Bednar z Kvora Dvanácti apoštolů řekl: „Moji milovaní bratři
a sestry, to, čeho bylo doposud v této dispensaci dosaženo ohledně sdílení
poselství evangelia prostřednictvím sociálních sítí, je dobrý začátek, ale pouze
malá kapka. Nyní vás vyzývám, abyste pomohli přeměnit tuto kapku v povodeň.
… Nabádám vás, abyste zaplavili zemi poselstvími plnými spravedlivosti a pravdy
– poselstvími, která jsou hodnověrná, povznášející a chvályhodná – a abyste

doslova zaplavili zemi jako povodeň.“ („To Sweep the Earth as with a Flood“ [Brigham Young
University Campus Education Week devotional, Aug. 19, 2014], LDS.org.)

Co děláte pro to, abyste pomohli zaplavit zemi poselstvími plnými spravedlivosti
a pravdy? Zamyslete se nad tím, jak byste mohli sdílet důležité pravdy, které byly
znovuzřízeny v této dispensaci, s lidmi kolem sebe a s těmi, kteří žijí daleko.

V Efezským 1:11–12 Pavel učil, že Svatí získali prostřednictvím Ježíše Krista dědictví
v Božím království.
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Efezským 1:13–23
Pavel učí o Svatém Duchu zaslíbení
Přečtěte si Efezským 1:13–14 a zaměřte se na požehnání, které Svatí obdrželi díky
své věrnosti, důvěře a víře v Ježíše Krista.

Být „znamenáni … Duchem zaslíbení svatým“ znamená, že Duch Svatý
„dosvědčuje Otci, že spásné obřady byly vykonány správně a že smlouvy s nimi
spojené jsou zachovávány.“ (Průvodce k písmům, „Svatý Duch zaslíbení“,
scriptures.lds.org.) Slova „závdavek dědictví našeho“ v Efezským 1:14 znamenají,
že když jsou věrní Svatí zpečetěni Svatým Duchem zaslíbení, získají osobní ujištění,
že nakonec zdědí celestiální království. (Pro více informací o povolání a vyvolení si
přečtěte 2. Petrovu 1 a komentář k téže kapitole, který je obsažen v lekci 30. blok:
1. den.)

Jak je zaznamenáno v Efezským 1:15–16, Pavel řekl Svatým, že neustále děkuje
Bohu za jejich věrnost. Přečtěte si Efezským 1:17–18 a zjistěte, o co se Pavel modlil,
aby Bůh Svatým dal.

Zamyslete se nad tím, čemu nás tyto verše učí o tom, jak můžeme poznat
Nebeského Otce.

Pravda, kterou můžeme v těchto verších rozpoznat, zní: Nebeského Otce můžeme
poznat skrze ducha zjevení.

Při četbě následujících slov staršího Davida A. Bednara si označte, čemu učil
o duchu zjevení:

„Zjevení je komunikace směrem od Boha k Jeho dětem na zemi a jedno z velkých
požehnání spojených s darem a stálým společenstvím Ducha Svatého. Prorok
Joseph Smith učil, že ‚Duch Svatý je zjevovatel‘ a ‚žádný člověk nemůže obdržet
Ducha Svatého, aniž by obdržel zjevení‘. (Učení presidentů Církve: Joseph Smith
[2008], 130.)

Duch zjevení je přístupný každému člověku, který skrze patřičnou kněžskou
pravomoc přijme spásné obřady křtu ponořením na odpuštění hříchů a vkládání rukou pro dar
Ducha Svatého – a který se s vírou snaží plnit kněžské nabádání ‚přijmi Ducha Svatého‘. Toto
požehnání není omezeno jen na předsedající úředníky Církve, ale patří k životu každého muže,
ženy i dítěte, jež dosáhne věku zodpovědnosti a uzavřelo posvátné smlouvy, a má v jejich životě
působit. Upřímná touha a způsobilost zvou ducha zjevení do našeho života.“ („Duch zjevení“,
Liahona, květen 2011, 87.)

Zamyslete se nad tím, jak nám může zjevení skrze Ducha Svatého pomoci poznat
Nebeského Otce.

4. Do studijního deníku si napište, jak vám nebo někomu, koho znáte,
zjevení skrze Ducha Svatého pomohlo lépe poznat

Nebeského Otce.

Když budete žít tak, abyste byli hodni společenství Ducha Svatého, může vám to
pomoci lépe poznat Nebeského Otce.
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V Efezským 1:19–23 Pavel nadále učil o dědictví zaslíbeném Svatým a o postavení
Ježíše Krista jakožto hlavy Jeho Církve.

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

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

Další otázky, úvahy a postřehy, o které bych se rád(a) podělil(a) se svým učitelem:
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25. BLOK: 1. DEN

Efezským 2–3
Úvod
Apoštol Pavel učil Svaté v Efezu, že všichni hříšníci mohou být spaseni Boží milostí
a že Židé a pohané se stali jedno v království Božím. Také vysvětlil, že Církev Ježíše
Krista je zbudována na základu apoštolů a proroků, a vyslovil přání, aby Svatí
zakusili lásku Ježíše Krista.

Efezským 2
Pavel učí tomu, jak krev Ježíše Krista spasí Židy i pohany
Přemítejte o situaci, kdy jste možná měli pocit, že jste vyloučeni nebo odděleni ze
společnosti druhých.

V době, kdy apoštol Pavel psal epištolu Efezským, měli někteří židovští členové
Církve pocit, že jsou nadřazeni obráceným pohanům, protože Židé byli rodem
Izraelité a muži byli obřezáni.

Přečtěte si Efezským 2:1–3 a zjistěte, jak Pavel popsal duchovní stav pohanských
Svatých („vás“ ve verši 1) a židovských Svatých („my“ ve verši 3) předtím, než se
obrátili ke Spasiteli a Jeho Církvi. Slova „knížete mocného v povětří“ ve verši 2 se
týkají ďábla a jeho vlivu všude ve světě.

• Jaký byl podle veršů 1–2 duchovní stav pohanů předtím, než se obrátili?
____________________

• Jaký byl podle verše 3 duchovní stav Pavla a ostatních Židů předtím, než se
obrátili? ____________________

Pavel popsal pohany i Židy jako duchovně mrtvé neboli oddělené od Boha kvůli
vlastním hříchům. (Viz verš 1.) Žili podle způsobu neboli žádostí těla, a byli tak
poddáni hněvu Božímu.

Přečtěte si Efezským 2:4–6 a zaměřte se na to, v jakém duchovním stavu se pohané
a Židé nacházeli po svém obrácení. Slova „na nebesích“ ve verši 6 označují
celestiální království. (Viz Bruce R. McConkie, Doctrinal New Testament Commentary,
3 vols. [1965–1973], 2:500.)

Povšimněte si, že poté, co se Židé a pohané obrátili, Pán je vzkřísil neboli oživil
z duchovně mrtvého a hříšného stavu. Označujeme to duchovním znovuzrozením
neboli spasením z hříchů.

Přečtěte si Efezským 2:7–10 a zjistěte, co umožnilo pohanům a Židům, aby se takto
změnili.

Tyto verše nás učí této pravdě: Díky milosti Boží může být skrze víru v Ježíše
Krista spaseno veškeré lidstvo.

Pravá víra v Ježíše Krista vede vždy k tomu, že Ho následujeme a činíme dobré
skutky. Povšimněte si, že Pavel zdůraznil, že nemůžeme spasit sami sebe bez
ohledu na to, jak jsou naše skutky dobré. (Viz Efezským 2:8–9.) President Dieter
F. Uchtdorf z Prvního předsednictva vysvětlil, že potřebujeme milost Boží:
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„Protože všichni ‚zhřešili, a nemají slávy Boží‘ [Římanům 3:23] a protože ‚žádná
nečistá věc nemůže vstoupiti do království Božího‘ [1. Nefi 15:34], nikdo z nás
není hoden vrátit se do Boží přítomnosti.

I kdybychom sloužili Bohu celou svou duší, nestačilo by to; neboť bychom přesto
byli ‚neprospěšnými služebníky‘. [Mosiáš 2:21.] Cestu do nebe si zkrátka
nemůžeme zasloužit; požadavky spravedlnosti jsou jako bariéra, kterou nejsme

schopni vlastní mocí překonat.

Ale není vše ztraceno.

Naší velkou a věčnou nadějí je milost Boží.

Skrze oběť Ježíše Krista uspokojuje plán milosrdenství požadavky spravedlnosti [viz Alma 42:15]
‚a uskutečňuje pro lidi prostředek, aby mohli míti víru ku pokání‘. [Alma 34:15.]

Naše hříchy, ač mohou být jako šarlat, mohou zbělet jako sníh. [Viz Izaiáš 1:18.] Díky tomu, že
náš milovaný Spasitel ‚dal sebe samého [jako] mzdu na vykoupení za všecky‘ [1. Timoteovi 2:6],
je nám poskytnut přístup do Jeho věčného království. [Viz 2. Petrova 1:11.]

Brána je odemčena! …

Máme-li tuto slávu zdědit, potřebujeme něco více než jen odemčenou bránu; musíme touto
branou vstoupit s touhou v srdci být proměněni – proměnou tak zásadní, že ji písma popisují jako
znovuzrození, ‚ano, zrozeni z Boha, proměněni ze [světského] a padlého stavu svého do stavu
spravedlivosti, jsouce Bohem vykoupeni, [čímž se stáváme] syny a dcerami jeho‘ [Mosiáš
27:25]. …

Milost je dar Boží a naše touha být poslušni každého Božího přikázání představuje naši snahu
natáhnout smrtelnou ruku po tomto posvátném daru od Nebeského Otce.“ („Dar milosti“,
Liahona, květen 2015, 107–108, 110.)

1. Do studijního deníku si napište odpověď na tuto otázku: Jak nám
to, že uplatňujeme víru v Ježíše Krista a činíme pokání z hříchů,

pomáhá získat Boží dar milosti?

Doprovodný obrázek znázorňuje část
modelu Heródesova chrámu
v Jeruzalémě. Šipka ukazuje na dělicí
hradbu (viz Efezským 2:14) na
venkovním nádvoří chrámu. Protože
pohané nebyli rodem Izraelité a nežili
podle zákona Mojžíšova, bylo jim
zakázáno chodit do posvátnějších částí
chrámu za touto hradbou. Byli
považováni za odcizené „od společnosti
Izraele, a cizí od úmluv zaslíbení“.
(Efezským 2:12.) Fyzická dělicí hradba byla symbolem duchovního odloučení, které
existovalo mezi Židy a pohany předtím, než Petr obdržel zjevení, že evangelium má
být kázáno pohanům.

Přečtěte si Efezským 2:12–15 a zjistěte, co prolomilo bariéru mezi Židy a pohany.
Slovo nepřátelství ve verši 15 znamená „antagonismus, konflikt a nenávist“.
(Průvodce k písmům, „Nepřátelství“, scriptures.lds.org.)

Co podle těchto veršů pohany a Židy sjednotilo?
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Obrazná zeď, která duchovně oddělovala Židy od pohanů byla skrze Kristovu krev
(Usmíření) odstraněna, a oni se stali jedním novým člověkem (viz Efezským 2:15)
neboli sjednoceným společenstvím, či skupinou, v Kristu. Vedle Efezským 2:12–15
byste si mohli zapsat nebo poznamenat tuto pravdu: Když přicházíme k Ježíši
Kristu a přijímáme Jeho milost, sjednocujeme se se Svatými Božími.

Přečtěte si Efezským 2:16–19 a zaměřte se na slova, která ještě více zdůrazňují
pravdu, že když přicházíme k Ježíši Kristu a přijímáme Jeho milost, můžeme se
sjednotit se Svatými Božími.

Zamyslete se nad tím, proč je podle vás důležité, abychom této pravdě porozuměli
a uplatňovali ji v dnešní Církvi.

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

a. Jak můžeme druhým pomoci, aby se stali spoluměšťany (viz Efezským 2:19)
v Církvi, a nikoli pouhými hosty, nebo aby znovu začali pociťovat, že
jimi jsou?

b. Kdy vám někdo pomohl pocítit, že jste spoluměšťanem Svatých, a ne
jen hostem?

c. Kdy jste se někomu pokusili pomoci pocítit totéž?

Zamyslete se nad někým, koho znáte, komu by možná pomohlo, kdyby se zúčastnil
nějaké církevní akce. Pozvěte tohoto člověka na nějakou nadcházející akci či
církevní shromáždění a vyvíjejte neustálou snahu pomoci mu, aby se ve vašem
sboru či odbočce cítil vítán.

Přečtěte si Efezským 2:20–22 a zjistěte, o čem Pavel učil, že je základem Církve.

Na základě Pavlova učení obsaženého v těchto verších doplňte tuto pravdu:
Pánova Církev je založena na ____________________a Ježíš Kristus je
____________________.

Úhelný kámen je velký kámen, který je umístěn do rohu základů, aby celé budově
zajišťoval oporu a stabilitu.

V jakém smyslu je Ježíš Kristus
„gruntovní úhelný kámen“ (Efezským
2:20) Církve? ____________________

Až se budete zamýšlet nad Efezským
2:21–22, přemítejte také o tom, co se
díky tomuto úhelnému kameni děje se
zbytkem Církve.

3. Do studijního deníku si
napište odpovědi na

tyto otázky:

a. V jakém smyslu tvoří apoštolové a proroci zbytek základů Církve?

b. Jak takovýto základ poskytuje Církvi stabilitu a chrání ji proti
ďáblovým útokům?
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Efezským 3
Pavel vyjadřuje svá přání ohledně efezských Svatých
Jak je zaznamenáno v Efezským 3:1–16, apoštol Pavel kázal o Ježíši Kristu a učil, že
skrze Něho mohou být pohané „spoludědicové“ (verš 6) Izraele a podílníci Božích
zaslíbení. Pavlovým posláním bylo kázat evangelium Ježíše Krista pohanům.

Přečtěte si Efezským 3:17–19 a zaměřte se na to, co si Pavel přál, aby Svatí poznali
a pocítili.

Co si podle těchto veršů Pavel přál, aby Svatí poznali a pocítili?
____________________

Z Efezkým 3:1–19 se dozvídáme, že apoštolové a proroci se snaží Božím dětem
pomoci poznat a pocítit lásku Ježíše Krista.

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

a. Jak apoštolové a proroci pomáhají Božím dětem porozumět požehnáním
oslavení a pociťovat lásku Ježíše Krista v dnešní době?

b. Kdy vám učení apoštolů a proroků pomohlo porozumět požehnáním
oslavení či pocítit lásku Ježíše Krista?

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

Prostudoval(a) jsem si Efezským 2–3 a dokončil(a) jsem tuto lekci (datum).

Další otázky, úvahy a postřehy, o které bych se rád(a) podělil(a) se svým učitelem:
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25. BLOK: 2. DEN

Efezským 4–6
Úvod
Apoštol Pavel ve svém dopise efezským Svatým učil tomu, že Pán založil svou
Církev a povolal vedoucí, aby zdokonalovali a sjednocovali Svaté. Také povzbudil
členy Církve, aby se vzdali svého dosavadního způsobu života a začali nový život
jako následovníci Krista. Poté Pavel učil Svaté, jak mají posilovat své rodinné vztahy,
a povzbudil je, aby si oblékli „celé odění Boží“ (Efezským 6:11), aby mohli odolávat
Satanovým pokušením.

Efezským 4:1–16
Pavel učí o důležitosti Církve Ježíše Krista
Zamyslete se nad těmito dvěma situacemi:

• Ve škole požádá učitel členy vaší třídy, aby vyjádřili svůj názor ohledně určitého
kontroverzního tématu. Zatímco studenti vyjadřují své názory, uvědomíte si, že
většina z nich podporuje stanovisko, které se liší od učení Církve.

• Zákonodárci ve vaší zemi zvažují, zda legalizovat chování, o němž církevní
vedoucí učí, že není správné.

Proč mohou být takovéto situace pro člena Církve obtížné? ____________________

Při studiu Efezským 4:1–16 vyhledejte pravdu o tom, jak můžete ve světě měnících
se hodnot a názorů poznat, co je správné a co špatné.

Přečtěte si Efezským 4:1–6 a zjistěte, čemu Pavel učil o Církvi a její nauce.

Co měl podle vás Pavel na mysli, když učil, že je „jeden Pán, jedna víra [a] jeden
křest“? (Efezským 4:5.)

V Pavlově době, stejně jako je tomu v té naší, existovala na zemi pouze jedna pravá
Církev Ježíše Krista. (Viz NaS 1:30.)

Jak je zaznamenáno v Efezským 4:7–10, Pavel učil, že skrze Usmíření Ježíše Krista
byla nám všem dána příležitost obdržet dar Boží milosti (Jeho uschopňující moci
nás spasit). Také učil, že Kristus dal lidstvu i další dary.

Přečtěte si Efezským 4:11 a zaměřte se na to, jaké úřady Pán ve své Církvi dal
neboli ustanovil. (Efezským 4:11–14 jsou verše z mistrovství v písmu. Mohli byste si
je nějak výrazně označit, abyste je v budoucnu snáze našli.)

Názvy úřadů kněžství v dnešní Církvi Ježíše Krista nemusí být stejné jako názvy
používané v Pavlově době a v rané Církvi Ježíše Krista možná neexistovala všechna
povolání, která v Církvi máme dnes. Prorok Joseph Smith například učil, že
„evangelista je patriarcha“. (Učení presidentů Církve: Joseph Smith [2008], 137.) Pastýř
rovněž vede stádo – což je přiléhavý popis novodobých biskupů, presidentů
odboček, presidentů kůlů a presidentů okrsků. Do písem byste si mohli napsat
nebo poznamenat novodobý ekvivalent těchto pojmenování.
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1. Do studijního deníku si napište tuto neúplnou pravdu: Pán povolává
apoštoly, proroky a další církevní vedoucí, aby pomáhali … (Větu

doplníte.)

Přečtěte si Efezským 4:12–13 a zjistěte, čemu Pavel učil ohledně toho, proč dal Pán
Církvi apoštoly, proroky a další vedoucí.

Povšimněte si, že Pán dal členům své Církve apoštoly, proroky a další církevní
vedoucí proto, aby pomáhali zdokonalovat Svaté. Těmito slovy doplňte neúplnou
pravdu, kterou jste si napsali do studijního deníku. Také si do studijního deníku
napište několik příkladů toho, jak nás apoštolové, proroci a další církevní vedoucí
pomáhají zdokonalovat.

Přečtěte si Efezským 4:14 a vyhledejte další důvod, proč dal Pán své Církvi apoštoly,
proroky a další vedoucí.

Z tohoto verše se dozvídáme, že Pán dal Svatým tyto vedoucí také proto, aby je
pomáhali chránit před falešnými naukami. Tato slova si připište do věty, kterou jste si
napsali do studijního deníku.

Z Efezským 4:11–14 se dozvídáme tuto pravdu: Pán povolává apoštoly, proroky
a další církevní vedoucí proto, aby pomáhali zdokonalovat Svaté a chránit je
před falešnými naukami.

Přemítejte o tom, co se může stát s lodí,
která se zmítá na vlnách během
prudké bouře.

2. Znovu si přečtěte
situace uvedené na

začátku lekce. Poté si do studijního
deníku napište odpovědi na
tyto otázky:

a. Jak lze loď, kterou na
rozbouřeném moři zmítají prudké větry, přirovnat k někomu, kdo je zmítán
(viz Efezským 4:14) proměnlivými větry falešného učení
a veřejného mínění?

b. Jak učení apoštolů, proroků a dalších církevních vedoucích pomáhá
následovníkům Božím proplouvat těmito rozbouřenými vodami a bezpečně
se vrátit k Nebeskému Otci?

3. Do studijního deníku si napište, jak vám nějaký apoštol, prorok,
patriarcha, biskup či učitel pomohl duchovně se zdokonalit neboli

vyrůst nebo jak vás pomohl ochránit před falešnými naukami či klamem. Je-li
člověk, kterého jste si vybrali, místním vedoucím, zvažte možnost napsat mu
dopis, ve kterém mu vyjádříte svou vděčnost a popíšete, jak vám pomohl.

Přečtěte si Efezským 4:15–16 a zaměřte se na to, jak nás mají církevní vedoucí učit
pravdám evangelia.
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Mistrovství v písmu – Efezským 4:11–14
4. Abyste si procvičili, jak vysvětlit nauku, jíž se učí v Efezským

4:11–14, učte někoho z rodiny či přátel tomu, proč Pán založil svou
Církev a povolal vedoucí, aby v ní sloužili. Dbejte na to, abyste v rámci své
výuky použili Pavlovo učení obsažené v Efezským 4:11–14. Poté, co s výukou
skončíte, požádejte člověka, kterého jste učili, aby se vám podepsal do
studijního deníku.

Efezským 4:17–32
Pavel povzbuzuje Svaté, aby odložili zlo a stali se prostřednictvím Ježíše Krista
novými lidmi
Mnozí lidé v Efezu, kterým Pavel psal, byli možná nedávno obrácení členové
Církve. Při studiu Efezským 4:17–32 se zaměřte na to, čemu Pavel tyto členy Církve
učil ohledně toho, co jako učedníci Ježíše Krista musí udělat.

Přečtěte si Efezským 4:17–20 a vyhledejte slova a části textu, jež popisují duchovní
stav pohanů, kteří nevstoupili do Církve. Povšimněte si, co Pavel uvedl jako důvod
pro to, že se ostatní pohané nacházeli v tomto duchovním stavu.

Přečtěte si Efezským 4:21–24 a zjistěte, co členům Církve pomohlo odlišit se od
druhých lidí. Zvažte možnost si to, co najdete, v písmech označit nebo si to do nich
poznamenat.

Co Pavel řekl, že má jednotlivec, který byl vyučován pravdě, „složiti“? (Efezským
4:22.) ____________________

„Nového člověka“ (Efezským 4:24) si oblékáme tehdy, když každý den pilně žijeme
podle evangelia Ježíše Krista tím, že rozvíjíme víru v Krista, činíme pokání ze svých
hříchů, přijímáme spásné obřady a dodržujeme přikázání. V Pavlově učení můžeme
rozpoznat tuto pravdu: Učedníci Ježíše Krista odkládají starý, hříšný způsob
života a odívají se novým, spravedlivým životem.

Přečtěte si Efezským 4:25–32 a zaměřte se na to, co musí Kristovi učedníci odložit
(viz verš 22) neboli čeho se musí zříci (viz verš 31), a na to, co si musí „obléci“
(verš 24). To, co najdete, byste si mohli v písmech označit nebo si to do nich
poznamenat. Povšimněte si, že překlad Efezským 4:26 od Josepha Smitha začíná:
„Můžete býti rozhněváni a nehřešiti?“ (V Průvodci k písmům, scriptures.lds.org.)

5. Do studijního deníku si nakreslete nebo popište situaci, která
dokládá možné chování někoho, kdo musí odložit svou hříšnou

povahu v jedné z oblastí, které popsal Pavel. Také nakreslete nebo popište
situaci, která dokládá, jak by tentýž jednotlivec možná jednal, kdyby přišel ke
Kristu a stal se novým člověkem. Při plnění tohoto úkolu můžete čerpat ze své
vlastní zkušenosti nebo ze zkušeností druhých.

Pamatujte na to, že odložení starého způsobu života a následování Ježíše Krista
v plné míře je neustálý proces, a nikoli jednorázová záležitost.
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Efezským 5–6
Pavel radí Svatým ohledně jejich vztahů a také ohledně toho, že si mají obléci „celé
odění Boží“
V Efezským 5 čteme, že apoštol Pavel učil členy Církve tomu, že mají používat
Spasitelův vztah k Církvi jako vodítko pro rodinné vztahy a vztahy s druhými. Slova
„poddáni jsouce jedni druhým“ v Efezským 5:21 znamenají, že máme
upřednostňovat druhé před sebou samotnými, a slova „v bázni Boží“ označují naši
lásku a úctu k Bohu.

Přečtěte si Efezským 6:1–4 a zjistěte, jakou radu dal Pavel dětem ohledně jejich
vztahu s rodiči.

Přemítejte o tom, jak by se posílily vztahy ve vaší rodině, kdybyste se touto
radou řídili.

Poté, co Pavel vyzval členy Církve, aby si oblékli nového člověka (viz Efezským 4:24)
a aby se stali spravedlivými a svatými, jim dal radu, aby si oblékli i další věci, které
je budou chránit.

Přečtěte si Efezským 6:11–13 a zjistěte, co si mají Svatí Boží podle toho, čemu Pavel
učil, obléci.

Jaké důvody Pavel uvedl pro to, že si máme obléci „celé odění Boží“? (Efezským
6:11.) Tyto důvody byste si mohli v písmech označit nebo si je poznamenat.

Přečtěte si Efezským 6:14–17 a vyhledejte různé části duchovního brnění,
ze kterých se podle Pavlových slov skládá celé odění Boží.

Jak nám to, že si oblékneme tyto jednotlivé kusy brnění, může pomoci vyvarovat se
hříchu? Co můžete dělat pro to, abyste si každý den oblékli celé odění Boží?

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

Prostudoval(a) jsem si Efezským 4–6 a dokončil(a) jsem tuto lekci (datum).

Další otázky, úvahy a postřehy, o které bych se rád(a) podělil(a) se svým učitelem:
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Úvod k Filipenským
Proč studovat tuto knihu?
V epištole Filipenským apoštol Pavel Svaté ve Filippis povzbudil a nabádal je, aby
pevně stáli v jednotě a společně pracovali na obraně víry. Možná jednou
z nejdůležitějších zásad, které Pavel ve Filipenským učil, je to, že pronášení
modlitby k Bohu a důvěra k Němu přinášejí „pokoj Boží, kterýž převyšuje všeliký
rozum“. (Filipenským 4:7.) Studium Pavlova povzbudivého poselství v této epištole
vám může pomoci ve vašem úsilí vytrvat věrně do konce. Když se budete snažit
následovat Krista, můžete i vy získat sebedůvěru a tak jako Pavel prohlásit: „Všecko
mohu v Kristu, kterýž mne posiluje.“ (Filipenským 4:13.)

Kdo napsal tuto knihu?
Epištolu Filipenským napsal Pavel, přestože v pozdravu je spolu s Pavlem zmíněn
i Timoteus. (Viz Filipenským 1:1.) Tuto teorii podporuje i to, že v celém dopise se
vyskytují slovesa v první osobě jednotného čísla a ve Filipenským 2:19 je Timoteus
zmíněn. Timoteus mohl být Pavlovým písařem a dopis psát pod jeho vedením.

Kdy a kde byla napsána?
Pavel napsal Filipenským pravděpodobně v roce 60–62 po Kr., když byl vězněn
v Římě. (Viz Filipenským 1:7, 13, 16; viz také Skutkové 28:16–31; Průvodce
k písmům, „Filipenským, epištola“, scriptures.lds.org.)

Pro koho byla tato kniha napsána a proč?
Filippis bylo první místo v Evropě, kde Pavel oficiálně kázal evangelium a založil
odbočku Církve. (Viz Skutkové 16:11–40; Bible Dictionary v anglickém vydání Bible
SPD, „Pauline Epistles“.) Jedním z důvodů, proč Pavel tento dopis napsal, bylo to,
aby vyjádřil svou vděčnost za náklonnost a finanční pomoc, kterou mu Svatí
z Filippis poskytli během jeho druhé misionářské cesty a uvěznění v Římě. (Viz
Filipenským 1:3–11; 4:10–19; viz také Bible Dictionary v anglickém vydání Bible
SPD, „Pauline Epistles“.)

Pavel také pochválil členy z Filippis za jejich víru v Ježíše Krista a udělil jim rady na
základě informací, které o nich obdržel od filipenského učedníka jménem
Epafroditus. (Viz Filipenským 4:18.) Pavlovy rady zahrnovaly povzbuzení k tomu,
aby byli pokorní a jednotní. (Viz Filipenským 2:1–18; 4:2–3.) Pavel Filipenské také
varoval, aby se měli na pozoru před zkaženými křesťany, jako byli ti, kteří učili, že
pro obrácení je nezbytná obřízka. Tyto osoby (často se nazývají křesťanští judaisté)
nesprávně tvrdily, že noví obrácení se musí podrobit dříve platnému
starozákonnímu zákonu obřízky, než se mohou stát křesťany. (Viz Filipenským
3:2–3.)

Jaké jsou charakteristické rysy této knihy?
Filipenským se spolu s epištolami Efezským, Kolossenským a Filemonovi často
nazývají vězeňskými epištolami. Pavlův dopis Filipenským odborníci popisují jako
jeho nejšťastnější spis, přestože byl psán ve vězení. Pavel v něm vyjádřil vděčnost
a náklonnost členům Církve a důvěru v ně; popsal oběti, které přinesl, aby
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následoval Ježíše Krista; a poučil filipenské Svaté o zásadách spravedlivého života.
Studenti mohou ve Filipenským 4:8 rozpoznat některé jazykové obraty použité ve
třináctém článku víry, který napsal Prorok Joseph Smith.

Pavel poeticky zachytil, jak se Spasitel snížil z předsmrtelné božskosti ke
smrtelnému životu, ve kterém vytrpěl smrt na kříži. (Viz Filipenským 2:3–8.) Ježíš
Kristus, který naplnil své božské poslání, nyní stojí oslavený, a přijde den, kdy
„každé koleno [poklekne]“ a „každý jazyk … [vyzná], že Ježíš Kristus jest Pánem“.
(Filipenským 2:10–11.) Pavel odhalil, že vnitřní zdroj jeho sebedůvěry a síly pochází
od Ježíše Krista. (Viz Filipenským 4:13.)

Stručný přehled
Filipenským 1. Pavel vyjadřuje vděčnost za společenství filipenských Svatých. Učí,
že protivenství, jež zažil ve službě Pánu, včetně uvěznění, napomohla věci
evangelia. Povzbuzuje členy Církve, aby při obraně víry pevně stáli v jednotě.

Filipenským 2. Pavel dále povzbuzuje členy Církve, aby byli jednotní, a poukazuje
na příklad Ježíše Krista, který se snížil, aby přišel do smrtelnosti, jako na příklad
lásky, poslušnosti a pokory. Každý jednoho dne vyzná Ježíše Krista jako Pána. Pavel
členy Církve nabádá, aby pracovali na svém spasení.

Filipenským 3. Pavel varuje před křesťanskými judaisty. Popisuje svůj dřívější život
farizee a to, jak se ochotně vzdal všeho, aby následoval Ježíše Krista. Nabádá Svaté,
aby následovali jeho příklad a postupovali kupředu ke spasení. Pavel vysvětluje, že
Ježíš Kristus promění naše smrtelné tělo v tělo obdařené slávou, jako je to Jeho.

Filipenským 4. Pavel povzbuzuje Svaté, aby se vždy radovali v Pánu. Vyzývá je,
aby své obavy nahradili modlitbou a díkuvzdáním, a slibuje, že se budou těšit
z Božího pokoje, který převyšuje veškerý rozum. Pavel členy Církve nabádá, aby
přemýšleli o věcech, které jsou poctivé, spravedlivé, pravé, čisté, milé,
dobropověstné a ctnostné. Vyznává, že skrze Krista, který ho posiluje, může
zvládnout vše.

FIL IPENSKÝM
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25. BLOK: 3. DEN

Filipenským 1–3
Úvod
Apoštol Pavel povzbuzoval Svaté ve Filippis, aby se společně snažili žít podle
evangelia Ježíše Krista. Radil jim, aby následovali Spasitelův příklad pokory
a nesobeckosti, a učil, že Bůh působí v jejich nitru, aby uskutečnil jejich spasení.
Pavel popsal oběti, které učinil, aby následoval Ježíše Krista.

Filipenským 1
Pavel popisuje požehnání vyplývající z protivenství
Jaká slova byste mohli použít, abyste doplnili mezery v následujících slovech
presidenta Brighama Younga?

„Pokaždé, když nakopnete ‚mormonismus‘, vykopnete ho
____________________; nikdy ho neskopnete ____________________.
Všemohoucí Pán to tak řídí.“ (Učení presidentů Církve: Brigham Young
[2004], 264.)

(Odpovědi zjistíte v průběhu lekce.)

Jak lidé v minulosti nebo v této době nakopávali či nakopávají Spasitelovu Církev
a Jeho následovníky neboli se stavěli či stavějí proti nim? ____________________

Při studiu Filipenským 1 vyhledejte pravdu, která vám může pomoci porozumět
tomu, jak může protivenství ovlivnit Pánovo dílo.

Na doprovodné mapě znázorňující misionářské cesty apoštola Pavla najděte
Filippis.
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Pavel během své druhé misionářské cesty založil ve Filippis odbočku Církve. (Viz
Skutkové 16.) Epištolu Filipenským napsal později, zatímco byl ve vězení,
pravděpodobně v Římě. Ve Filipenským 1:1–11 se dočítáme, že Pavel vyjádřil
filipenským Svatým vděčnost a náklonnost.

Přečtěte si Filipenským 1:12–14 a zjistěte, k čemu vedlo protivenství, které Pavel
zažil během svého misionářského úsilí.

Jak stojí v těchto verších, protivenství, které Pavel zažil, vedlo k „většímu prospěchu
evangeli[a]“. (Filipenským 1:12.) Lidé po celém „rathouzu“, neboli vojenském
ústředí věděli, že Pavel byl vězněn kvůli kázání o Ježíši Kristu. Pavlovo uvěznění
také inspirovalo další členy Církve k tomu, aby se v kázání evangelia stali
odvážnějšími.

Z Filipenským 1:12–14 se dozvídáme, že protivenství, které zažíváme při
následování Ježíše Krista, může vést ku prospěchu Jeho díla.

Do slov presidenta Younga doplňte slova výš (což v tomto kontextu znamená
kupředu) a dolů.

1. Představte si, že jste autorem blogu nebo novinář. Do studijního
deníku si napište dva nebo tři titulky popisující skutečné situace, ve

kterých protivenství prospělo Spasitelovu dílu. Tyto příběhy mohou být z písem
nebo ze života lidí, které znáte. (Toto je jeden z možných titulků: „Místní
misionáři pocítili zvýšený zájem lidí o poselství evangelia v důsledku protestů
proti misionářské práci.“)

Jak je zaznamenáno ve Filipenským 1:15–26, Pavel učil, že Spasitel bude vším tím,
co se Pavlovi stalo, zveleben.

Přečtěte si Filipenským 1:27–30 a zjistěte, co Pavel řekl Svatým ve Filippis, že mají
dělat pro evangelium. Povšimněte si, že slovo obcujte ve verši 27 se vztahuje
k chování.
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V Překladu Josepha Smitha zní Filipenským 1:28 takto: „A v ničem se nestrachujte
protivníků, kteří zavrhují evangelium, což na ně přivádí zničení; avšak vám, kteří
evangelium přijímáte, přináší spasení; a to od Boha.“

Ve Filipenským 1:27–30 si povšimněte, co členové Církve kvůli Spasiteli zažijí.
Zamyslete se nad tím, jak byli filipenští Svatí požehnáni díky tomu, že pamatovali
na to, že protivenství, které prožívají při následování Ježíše Krista, může vést
k prospěchu Jeho díla.

Filipenským 2
Pavel učí o Spasitelově blahosklonnosti a dává Svatým ponaučení ohledně spasení
Přečtěte si Filipenským 2:2–4 a vyhledejte radu, kterou apoštol Pavel udělil
filipenským Svatým. Marnou chválou ve verši 3 je míněna domýšlivost.

Přečtěte si Filipenským 2:5–9 a zvažte možnost označit si nebo poznamenat slova
a části textu, jež dokládají pokoru a nesobeckost Ježíše Krista.

Z Pavlova učení obsaženého v těchto verších se můžeme naučit této zásadě:
Budeme-li následovat příklad pokory Ježíše Krista a Jeho nesobecké péče
o druhé, můžeme se stát ve větší míře jednotnými.

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

a. Jak můžeme následovat Spasitelův příklad pokory a nesobeckosti ve své
rodině, ve škole, ve sboru nebo v odbočce?

b. Kdy jste byli svědky toho, že lidé vzali v potaz potřeby druhých před svými
vlastními? Jak toto úsilí posílilo jednotu?

Jak je zaznamenáno ve Filipenským 2:9–11, Pavel učil, že nakonec „každé koleno
[poklekne]“ a „každý jazyk [vyzná], že Ježíš Kristus jest Pánem“. Věnujte chvíli
tomu, abyste si tento okamžik představili, a zamyslete se nad tím, jaká doufáte, že
by pro vás tato zkušenost mohla být.

Přečtěte si Filipenským 2:12–13 a zjistěte, co Pavel poradil Filipenským, že mají
dělat, aby pro ně okamžik, kdy se skloní před Pánem, mohl být radostný. Slova
„s bázní a s třesením“ ve verši 12 označují zbožný úžas a radost. (Viz Žalm 2:11;
Průvodce k písmům, „Báti se, bázeň, strach“, scriptures.lds.org.)

Někteří lidé si význam Pavlova pokynu „spasení své konejte“ (Filipenským 2:12)
vykládají špatně a myslí si, že budeme spaseni prostřednictvím svých skutků.
Spaseni můžeme být jedině skrze Usmíření Ježíše Krista. Musíme však uspokojit
požadavky na spasení, které stanovil Bůh. (Viz Články víry 1:3–4.) Jak je
zaznamenáno ve Filipenským 2:13, Pavel učil, že Bůh pomáhá těm, kteří se snaží
uspokojovat požadavky na spasení, tím, že jim pomáhá pociťovat „chtění“ neboli
touhu a pomáhá jim být poslušni Jeho „libé vůle“ neboli Jeho přikázání.

Ve Filipenským 2:12–13 se dozvídáme, že Bůh nám pomáhá přát si a činit to, co
je od nás požadováno pro spasení, které je možné díky Usmíření Ježíše
Krista. Zvažte možnost si tuto pravdu zapsat nebo poznamenat do písem.

Bůh nám může prostřednictvím vlivu Ducha Svatého pomoci změnit naše přání
a očistit je, takže si budeme přát, abychom Ho byli poslušni. (Viz Mosiáš 5:2.) Kdy
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jste pocítili, že vám Bůh způsobil změnu v srdci, takže jste si přáli Ho poslechnout?
Jak vám pomáhá věrněji dodržovat Jeho přikázání?

Jak je zaznamenáno ve Filipenským 2:14–30, Pavel Svatým připomněl, aby svítili
„jako světla na světě“ (Filipenským 2:15), a řekl jim, že pošle posly, aby se
dozvěděl, jak se jim daří.

Filipenským 3
Pavel popisuje oběti, které učinil, aby následoval Ježíše Krista
Jaký předmět představuje něco, čeho si ceníte a co by za hodnotné považoval i svět
(předmět, který představuje například rodinu, přátele, vzdělání, jídlo, technologie
nebo bohatství)? ____________________

Kvůli čemu byste byli ochotni se tohoto cenného vlastnictví vzdát?

Při studiu Filipenským 3 zjistěte, čeho se Pavel vzdal, aby získal cenu, která je
dostupná i nám.

Jak je zaznamenáno ve Filipenským 3:1–2, Pavel varoval členy Církve ve Filippis
před zkaženými učiteli („psy“), kteří tvrdili, že obrácení do Církve se mají
přizpůsobit určitým židovským praktikám, včetně obřízky („roztržk[y]“). Ve
Filipenským 3:3 učil, že ti, kteří „duchem [slouží] Bohu a [chlubí] se v Kristu Ježíši“,
jsou onou obřízkou neboli Božím lidem smlouvy.

Přečtěte si Filipenským 3:4–6 a zjistěte, co Pavel řekl o svém židovském dědictví.

Povšimněte si, jakým společenským a náboženským výhodám se Pavel v židovské
společnosti kdysi těšil. Byl původem Izraelita, byl farizeus, byl horlivý pro judaismus
a byl naprosto poslušen židovského náboženského zákona.

Přečtete si Filipenským 3:7–11 a zvažte možnost označit si nebo poznamenat slova
či části textu, jež ukazují, jak Pavel pohlížel na výhody, které kdysi v židovské
společnosti měl.

Pavel ochotně „všecko ztratil“ (Filipenským 3:8), aby mohl poznat Ježíše Krista; aby
„v něm nalezen byl“ (Filipenským 3:9) neboli aby s Ním byl ve smluvním vztahu;
aby byl skrze víru v Něho ospravedlněn; aby pro Něho trpěl; a aby měl podíl na
vzkříšení spravedlivých (viz Překlad Josepha Smitha, Filipenským 3:11 [v anglickém
vydání Bible SPD poznámka pod čarou a u Filipenským 3:11]).

Přečtěte si Filipenským 3:12–14 a zjistěte, co si Pavel uvědomil ohledně svého
duchovního pokroku.

Místo toho, aby se Pavel zaměřoval na to, co opustil, snažil se dosáhnout odplaty
„svrchovaného povolání Božího“ (Filipenským 3:14), což je věčný život. Na základě
toho, čemu se můžeme naučit z Pavlova příkladu, doplňte tuto zásadu: Vzdáme-li
se ____________________, můžeme Ho poznat a získat věčný život.

President Gordon B. Hinckley vyprávěl o svém setkání s námořním důstojníkem,
který do Spojených států přijel z jiné země na pokročilý výcvik a během svého
pobytu se stal členem Církve. Zamyslete se nad tím, čeho se byl tento mladý muž
ochoten vzdát, aby následoval Ježíše Krista.
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„Seznámil jsem se s ním, právě když se chystal k návratu do své rodné země. …
Řekl jsem: ,Vaši krajané nejsou křesťané. Co se stane, když se vrátíte domů jako
křesťan, a dokonce jako mormonský křesťan?‘

Jeho tvář se zasmušila a odpověděl: ,Moje rodina bude zklamaná. Asi mě vydědí
a budou považovat za mrtvého. Pokud jde o mou budoucnost a kariéru, všechny
příležitosti mohou být předem vyloučené.‘

Zeptal jsem se: ,Jste ochoten zaplatit tak velikou cenu za evangelium?‘

V jeho pohledné snědé tváři se zaleskly tmavé oči, zvlhlé slzami, a on odpověděl: ‚Není snad
pravdivé?‘

Zastyděl jsem se za svou otázku a odvětil jsem: ‚Ano, je pravdivé.‘

Načež řekl: ,Na čem jiném tedy záleží?‘“ („It’s True, Isn’t It?“, Ensign, July 1993, 2.)

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

a. Čeho jste se vy nebo někdo, koho znáte, vzdali, abyste následovali
Spasitele?

b. Proč odplata ve formě poznání Ježíše Krista a pokračování na cestě
k věčnému životu stojí za oběti, které jste přinesli?

Než odpovíte, přemítejte
Když se nad otázkou na chvíli zamyslíte místo toho, abyste na ni odpověděli okamžitě, můžete
přizvat Ducha Svatého, aby vám dal vnuknutí a ponaučení. Věnujete-li svým odpovědím více
myšlenek, odpovědi pro vás mohou nabýt osobnějšího významu a více vás vzdělávat.

4. Zamyslete se nad tím, zda existuje něco, čeho se musíte vzdát,
abyste Ježíše Krista následovali v plnější míře. Na papír si napište cíl

ohledně toho, že se této věci vzdáte. Papír si umístěte někam, kde ho během
několika příštích týdnů často uvidíte. Poté si do studijního deníku napište:
Vypracoval(a) jsem úkol č. 4.

Ve Filipenským 3:15–21 se dočítáme, že Pavel varoval před zničením, jež očekává ty,
kteří se zaměřují pouze na pozemská potěšení. Učil také tomu, že Ježíš Kristus
promění naše nedokonalé fyzické tělo v tělo nesmrtelné, jako je to Jeho.

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

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

Další otázky, úvahy a postřehy, o které bych se rád(a) podělil(a) se svým učitelem:
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25. BLOK: 4. DEN

Filipenským 4
Úvod
Apoštol Pavel řekl Svatým ve Filippis, aby se modlili a usilovali o to, co je
spravedlivé. Vyjádřil také svou důvěru v uschopňující sílu Ježíše Krista. V závěru
epištoly Pavel znovu poděkoval filipenským Svatým za podporu, kterou mu poskytli
v době, kdy ji potřeboval.

Filipenským 4:1–14
Pavel říká Svatým ve Filippis, aby se modlili a usilovali o to, co je spravedlivé
Během života budeme zažívat zkoušky nebo okolnosti, které mohou způsobit, že si
budeme dělat starosti. Například:

• „Dělám si starosti ohledně toho, zda zvládnu blížící se zkoušku.“

• „Dělám si starosti ohledně člena rodiny, který je nemocný.“

• „Dělám si starosti ohledně toho, zda dokáži stát za svým přesvědčením.“

• „Dělám si starosti ohledně toho, zda dokáži být úspěšným misionářem.“

Jaké starosti a obavy v současné době zažíváte vy?

Při studiu Filipenským 4 vyhledejte pravdu, která nám může pomoci, když budeme
čelit okolnostem, které mohou vést k tomu, že si budeme dělat starosti.

Ve Filipenským 4:1–5 se dočítáme, že Pavel radil Svatým, aby stáli pevně ve věrnosti
Pánu, radovali se v Pánu a dovolili, aby jejich mírnost byla zřejmá ostatním.

Přečtěte si první část souvětí ve Filipenským 4:6 a vyhledejte radu, kterou dal
Pavel Svatým.

Slova „o nic nebuďte pečliví“ ve verši 6 znamenají nedělat si s ničím příliš velké
starosti.

Přečtěte si zbývající část Filipenským 4:6 a zjistěte, co Pavel radil Svatým, že mají
dělat místo toho, aby si dělali starosti.

Přečtěte si Filipenským 4:7 a vyhledejte požehnání, které Pavel slíbil těm, kteří se
budou modlit s pokornou prosbou a díkůvzdáním. Povšimněte si, že v tomto verši
slovo hájiti znamená střežit.

Jednou ze zásad, kterým se můžeme z těchto veršů naučit, je to, že pokud se
budeme jako věrní následovníci Ježíše Krista modlit s pokornou prosbou
a díkůvzdáním, budeme moci získat Boží pokoj. Budeme-li se řídit Pavlovou
moudrou radou, abychom Bohu předkládali vše v modlitbě s poníženou žádostí
a díkůvzdáním, může nám to pomoci uchovat si v životě správnou rovnováhu
namísto toho, abychom byli plní úzkosti nebo si dělali příliš velké starosti ohledně
každého detailu a jeho následků.
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Starší Richard G. Scott z Kvora Dvanácti apoštolů učil, jak nám může pomáhat,
když se rozhodneme podle této zásady žít: „Nebeský Otec vás nikdy nebude
nutit, abyste se k Němu modlili, protože respektuje vaši svobodu jednání. Ale
když tuto svobodu jednání použijete a zapojíte Nebeského Otce do všech aspektů
svého každodenního života, srdce vám začne naplňovat pokoj – radostný pokoj.
Tento pokoj vám pomůže nahlížet na vaše těžkosti z hlediska věčnosti. Pomůže

vám tyto problémy zvládat z věčné perspektivy.“ („Nechť je používání víry vaší hlavní prioritou“,
Liahona, listopad 2014, 93.)

1. Povšimněte si, že ve Filipenským 4:6 Pavel upozornil na to, že naše
modlitby a žádosti mají být pronášeny s díkůvzdáním. Do

studijního deníku si napište odpovědi na tyto otázky:

a. Jak nám podle vás může vyjadřování vděčnosti pomoci, abychom získali
Boží pokoj?

b. Jak nám podle staršího Scotta může Boží pokoj pomoci se zkouškami, které
zažíváme?

Zamyslete se nad starostmi a obavami, které vás napadly na začátku lekce.
Rozhodněte se uplatňovat zásadu, které učil Pavel, tím, že namísto toho, abyste si
dělali starosti, se budete s pokornou prosbou a díkůvzdáním modlit. Zvažte
možnost podělit se o Pavlova slova a tuto zásadu s druhými lidmi, u kterých si
všimnete, že si dělají starosti.

Během následujících 30 vteřin zaměřte své myšlenky na Spasitele a na to, co pro
vás učinil.

Jaký účinek na vás mělo to, když jste se na tuto myšlenku zaměřili?

Přečtete si Filipenským 4:8–9 a zjistěte, o čem měli filipenští Svatí v souladu
s Pavlovým nabádáním přemýšlet a co měli dělat. Zvažte možnost si označit nebo
poznamenat každou z věcí, na které mají Svatí podle Pavlových slov zaměřovat své
myšlenky. Slovo „přemyšlujte“ ve verši 8 znamená přemýšlet o něčem pečlivě
a vytrvale.

Co Pavel ve verši 9 poradil členům Církve, že mají dělat? Jaké požehnání Svatým
slíbil, budou-li se zaměřovat na spravedlivost a budou-li následovat jeho učení
a příklad?

Jednou ze zásad, kterým se můžeme z Pavlových slov naučit, je to, že zaměří-li
Svatí své myšlenky na to, co je spravedlivé, a budou-li následovat apoštoly
a proroky, Bůh pokoje bude s nimi.

2. Do studijního deníku si napište, jak může to, že své myšlenky
zaměříme na to, co je spravedlivé, ovlivnit naše přání a jednání.

Přečtěte si Články víry 1:13 (v Drahocenné perle) a zjistěte, jak se tento verš podobá
Filipenským 4:8.

Když Prorok Joseph Smith citoval ve třináctém článku víry „nabádání Pavlovo“
z Filipenským 4:8, změnil slova „o těch věcech přemyšlujte“ na slova „o to
usilujeme“, která vyjadřují větší aktivitu. Zamyslete se nad tím, proč je pro nás
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důležité, abychom usilovali o to, co je pravdivé, čestné, spravedlné, čisté, milé,
ctnostné a dobropověstné nebo chvályhodné.

3. Přečtete si rady ohledně jednoho z následujících témat z brožurky
Pro posílení mládeže: „Chození na schůzky (rande)“, „Oblékání

a vzhled“, „Vzdělání“, „Zábava a moderní prostředky pro komunikaci a sdílení
informací“, „Přátelé“, „Řeč“, nebo „Hudba a tanec“. Do studijního deníku si
napište název tématu, které jste si zvolili. Poté napište odpovědi na tyto otázky:

a. Jak můžeme použít Pavlovy pokyny zaznamenané ve Filipenským 4:8–9
k tomu, aby nás vedly v našich rozhodnutích týkajících se tohoto tématu?

b. S jakými problémy týkajícími se tohoto tématu se možná setkáme, když se
budeme snažit řídit Pavlovými pokyny?

c. Proč nám to, aby s námi byl Bůh pokoje (viz Filipenským 4:9), stojí za to,
abychom usilovali o spravedlivé věci a následovali apoštoly a proroky?

Jak se můžete zdokonalit v úsilí zaměřovat své myšlenky na spravedlivé věci?
Zamyslete se nad tím, jakých požehnání se vám dostává díky tomu, že následujete
učení apoštolů a proroků. Žijte podle této zásady i nadále, aby vám Pán ve vašem
životě mohl i nadále poskytovat své společenství a pokoj.

Ve Filipenským 4:10 stojí, že Pavel poděkoval filipenským Svatým za podporu
a péči, kterou mu věnovali během jeho zkoušek. Přečtěte si Filipenským 4:11–12
a zjistěte, čemu se Pavel podle toho, co řekl Svatým, naučil.

Co se Pavel naučil dělat za všech okolností?

Přečtěte si Filipenským 4:13–14 a vyhledejte zdroj Pavlovy síly. (Filipenským 4:13 je
verš z mistrovství v písmu. Mohli byste si ho v písmech nějak výrazně označit nebo
zaznamenat, abyste ho v budoucnu dokázali najít.)

Pavlova slova ve verši 13 se týkají jeho schopnosti činit prostřednictvím síly, kterou
mu poskytl Ježíš Kristus, všechno, co těší Boha nebo co Bůh požaduje, včetně toho,
že je za všech okolností spokojen. I my, podobně jako Pavel, skrze Ježíše Krista,
který nás posiluje, můžeme zvládnout vše.

Co můžeme dělat, abychom získali sílu, kterou nám poskytuje Ježíš Kristus?
____________________

President Dieter F. Uchtdorf z Prvního předsednictva učil o tom, k čemu nás může
uschopnit síla Boží milosti: „Složkou Boží milosti je otevírání oken nebes, jimiž
Bůh vylévá požehnání moci a síly a uschopňuje nás, abychom zvládli to, co by
jinak bylo daleko mimo náš dosah. Právě skrze Boží úžasnou milost mohou Jeho
děti překonat spodní proudy a pohyblivý písek onoho podvodníka, mohou se
pozvednout nad hřích a být zdokonaleni v Kristu. [Viz Moroni 10:32.]“ („Dar

milosti“, Liahona, květen 2015, 108.)

Tato síla se může projevit například tím, že pocítíme větší odolnost, odhodlání,
odvahu, trpělivost, vytrvalost a rovněž větší tělesnou, duševní a duchovní
výdrž a moc.
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4. Do studijního deníku si napište něco o nějakém zážitku, kdy vám
víra v Ježíše Krista dala sílu vykonat něco dobrého.

Mistrovství v písmu – Filipenským 4:13
5. Naučíte-li se Filipenským 4:13 nazpaměť, napomůže to tomu,

abyste si tuto pravdu vybavili, kdykoli se vy nebo lidé kolem vás
budete snažit najít sílu překonat překážky a žít spravedlivě. Přečtěte si
Filipenským 4:13 opakovaně, aby vám to pomohlo si verš zapamatovat.
Odříkejte ho někomu z rodiny či přátel a tohoto člověka požádejte, aby se
s vámi podělil o nějakou zkušenost, kdy mu víra v Ježíše Krista dala sílu vykonat
něco dobrého. Poté se do studijního deníku podepište.

Filipenským 4:15–23
Pavel v závěru epištoly Filipenským vyjadřuje své díky
Ve Filipenským 4:15–23 se dočítáme, že apoštol Pavel znovu poděkoval filipenským
Svatým za to, že ho podporovali v době, kdy to potřeboval. Dary Svatých byly pro
Boha oběťmi, které Ho potěšily, a Pavel slíbil, že Bůh naplní také jejich potřeby.

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

Prostudoval(a) jsem si Filipenským 4 a dokončil(a) jsem tuto lekci (datum).

Další otázky, úvahy a postřehy, o které bych se rád(a) podělil(a) se svým učitelem:
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Úvod ke Kolossenským
Proč studovat tuto knihu?
Apoštol Pavel napsal epištolu Kolossenským jako důsledek zprávy o tom, že
upadají do vážného omylu. (Viz Průvodce k písmům, „Pavlovy epištoly“.) Falešné
nauky a zvyklosti ve městě Kolossis měly na Svaté neblahý vliv a ohrožovaly jejich
víru. Podobný nátlak ze strany společnosti představuje výzvu i pro členy Církve
v dnešní době. Hodnota této epištoly spočívá zčásti v tom, jak rozpoznává
a odhaluje lži, a současně zdůrazňuje božskost Ježíše Krista a spásnou práci. Skrze
studium knihy Kolossenským můžete prohloubit své obrácení ke Spasiteli a získat
ochranu před klamem a hříchem.

Kdo napsal tuto knihu?
Epištolu Kolossenským poslali Pavel a Timoteus. (Viz Kolossenským 1:1, 23; 4:18.)
Pavel podle všeho napsal v závěru epištoly pozdrav vlastní rukou (viz
Kolossenským 4:18), což naznačuje, že s psaním hlavní části dopisu mu pomáhal
nějaký písař, možná Timoteus.

Kdy a kde byla napsána?
Pavel napsal epištolu Kolossenským, zatímco byl poprvé ve vězení v Římě, kolem
roku 60–62 po Kr. (Viz Průvodce k písmům, „Pavlovy epištoly“, scriptures.lds.org.)
Zřejmě ji napsal v téže době, kdy napsal epištoly Filipenským, Efezským
a Filemonovi.

Pro koho byla tato kniha napsána a proč?
Tato epištola byla napsána pro věrné Svaté v Kolossis, na území novodobého
Turecka. Pavel kolossenské Svaté požádal, aby se o dopis podělili se členy Církve
v nedaleké Laodicii. (Viz Kolossenským 4:16.)

Pavel tuto epištolu napsal „poté, co ho navštívil Epafras, evangelista Církve
v Kolossis [viz Kolossenským 1:7–8]. Epafras Pavlovi řekl, že Kolossenští upadli do
vážného omylu – mysleli si, že jsou lepší než jiní lidé, protože pečlivě dodržovali
určité vnější obřady [viz Kolossenským 2:16], odpírali si určité tělesné potřeby
a uctívali anděly [viz Kolossenským 2:18]. Tyto praktiky způsobily, že Kolossenští si
mysleli, že jsou posvěcováni. Také si mysleli, že tajemstvím vesmíru rozumějí lépe
než ostatní členové Církve. Pavel je ve svém dopise káral skrze učení, že vykoupení
přichází pouze skrze Krista a že my máme býti moudří a sloužiti Mu.“ (Průvodce
k písmům, “Kolossenským, epištola“, scriptures.lds.org.)

Jaké jsou charakteristické rysy této knihy?
Pavel v epištole ke Kolossenským odporoval falešným naukám v Kolossis tím, že
zdůraznil božskost, spásné poslání a svrchovanost Ježíše Krista. (Viz Kolossenským
1:15–23.) Učil, že Kristus je přesným obrazem Boha Otce, Stvořitelem, hlavou
Církve, prvním, kdo byl vzkříšen, a Vykupitelem. Je „hlava všeho knížatstva
i mocnosti“ (Kolossenským 2:10) a své božské poslání naplňuje pod vedením Otce
(viz Kolossenským 1:19; 3:1).
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Pavel varoval před těmi, kteří učí, že pravou duchovnost lze získat prostřednictvím
zvláštních rituálů, svátků a stravovacích návyků. (Viz Kolossenským
2:16–18, 20, 23.) Místo toho učil, že duchovní vyspělost a poznání Boha se projevuje
skrze starost „o svrchní věci“ (Kolossenským 3:2), vymýcení nespravedlivých
skutků (viz Kolossenským 3:5–9) a rozvíjení křesťanských vlastností (viz
Kolossenským 3:12–17). Pavel svým čtenářům radil, aby byli „založení a pevní“
v evangeliu (Kolossenským 1:23) a rovněž „vkořenění a vzdělaní na [Ježíši Kristu],
a utvrzení u víře“ (Kolossenským 2:7).

Stručný přehled
Kolossenským 1:1–23. Pavel Svaté v Kolossis zdraví a prohlašuje, že Ježíš Kristus je
Vykupitel, Prvorozený všeho stvoření, Stvořitel a Pán vší božské dokonalosti,
v Němž je usmířen vesmír. Pavel Svaté nabádá, aby svou víru založili na
Ježíši Kristu.

Kolossenským 1:24–2:23. Pavel varuje před vírou v jakékoli falešné filosofie nebo
tradice lidí, včetně uctívání andělů a zacházení do extrému v odpírání si základních
tělesných potřeb jako formy duchovního ukázňování.

Kolossenským 3:1–4:18. Pavel nabádá Svaté, aby svým srdcem ulpívali na
svrchních neboli vyšších věcech, aby zanechali hříchů minulého života a aby byli
k sobě navzájem milosrdní. Dává Svatým pokyny ohledně uctívání a poté uděluje
rady manželkám, manželům, dětem, rodičům, služebníkům i pánům. Epištolu
Kolossenským uzavírá pochvalami, pozdravy a posledními pokyny a požehnáními.

KOLOSSENSKÝM
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26. BLOK: 1. DEN

Kolossenským
Úvod
Apoštol Pavel učil o prvotnosti (nadřazenosti, důležitosti nebo znamenitosti) Ježíše
Krista a varoval před falešnou naukou. Povzbuzoval kolossenské Svaté, aby
nacházeli zalíbení v nebeských věcech a osvojovali si Kristovy vlastnosti. Pavel je
také poučil, že mají být v jednání s druhými laskaví a moudří.

Kolossenským 1–2
Pavel učí o prvotnosti Ježíše Krista a varuje před falešnou naukou
Představte si dva stejně veliké stromy –
jeden s mělkými kořeny a druhý
s hlubokými kořeny. Kdyby přišla silná
vichřice, který z těchto stromů by
nejspíše spadl? Proč?
____________________

Přečtěte si následující slova staršího Neila L. Andersena z Kvora Dvanácti
apoštolů a zjistěte, jakého druhu vichřic se musíme vyvarovat: „Znepokojivější
než předpovídaná zemětřesení a války [posledních dnů] jsou ale duchovní
vichřice, které vás dokáží vyvrátit z duchovních základů a odnést vašeho ducha
na místa, která by vás ani ve snu nenapadla, přičemž si často ani nevšimnete, že
jste byli někam přemístěni.“ („Duchovní vichřice“, Liahona, květen 2014, 18.)

Jaké duchovní vichřice nás mohou vyvrátit nebo oddělit od naší víry v Ježíše Krista?
____________________

Proč mohou tyto duchovní vichřice působit větší trápení než fyzické překážky, jako
například zemětřesení nebo války?

Zamyslete se na chvíli nad tím, jaké duchovní vichřice by vás mohly ovlivňovat.

Apoštol Pavel napsal epištolu členům Církve v Kolossis poté, co se dozvěděl
o vlivech a falešných naukách, které hrozily vyvrátit členy Církve z víry v Ježíše
Krista. Při studiu Kolossenským zjistěte, jak se Pavel snažil posilovat víru členů
Církve v Krista, a vyhledejte požehnání, která plynou z hluboce zakořeněné víry
v Krista.

Kolossis je místo na území novodobého Turecka. V Průvodci k písmům, v části
Biblické mapy a fotografie, si nalistujte mapu č. 13, „Misionářské cesty apoštola
Pavla“, a najděte na ní město Laodicia. Kolossis se nacházelo přibližně 18 kilometrů
jihovýchodně od Laodicie.
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Poučte se o zeměpisných souvislostech
Vyhledáte-li si na mapě zeměpisné souvislosti týkající se příběhů z písem, může vám to pomoci
lépe porozumět kontextu a obsahu daných veršů z písem. Mapy vám mohou pomoci porozumět
vztahu mezi různými místy.

V Kolossenským 1:1–11 je zaznamenáno, že Pavel Svaté v Kolossis pozdravil
a ocenil jejich věrnost. Vysvětlil, že evangelium přináší do života těch, kteří ho
přijímají a žijí podle něho, ovoce neboli požehnání. Poté Pavel Svaté učil
o Ježíši Kristu.

Přečtěte si Kolossenským 1:12–19 a vyhledejte pravdy, kterým Pavel učil o Ježíši
Kristu. To, co najdete, byste si mohli v písmech označit nebo si to do nich
poznamenat. Slovo neviditelného ve verši 15 znamená „neviděného“.

Kolossenským 1:12–19 učí o Ježíši Kristu této pravdě: Ježíš Kristus je Vykupitel,
prvorozené duchovní dítě Nebeského Otce, Stvořitel všech věcí, hlava Církve
a první, kdo byl vzkříšen.

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

a. Proč je podle vás důležité, abychom tyto pravdy o Ježíši Kristu znali
a věřili jim?

b. Jak může to, že se tyto pravdy dozvíme a uvěříme jim, posílit naši
víru v Něho?

Pavel učil, že Ježíš Kristus je náš Vykupitel. (Viz Kolossenským 1:14.) Přečtěte si
Kolossenským 1:20–22 a zjistěte, čemu Pavel kolossenské Svaté učil ohledně
potřeby Vykupitele.

Jak se podle verše 21 někdo odcizí Bohu neboli se od Něho odtrhne či odloučí?

Slovo smířit (viz Kolossenským 1:20–21) znamená uvést něco v soulad. Jak nás
podle Kolossenským 1:20–22 Ježíš Kristus smířil s Bohem? (Slova „v pokoj uvodě
skrze krev kříže jeho“ [verš 20] označují Usmíření Ježíše Krista.)

Smíření s Bohem je požehnání, které je něčím podmíněno. Přečtěte si
Kolossenským 1:23 a zjistěte, co se od nás požaduje, abychom se mohli smířit
s Bohem.

Zůstávat „u víře založení a pevní“ (Kolossenským 1:23) znamená zůstat stálí ve víře
v Ježíše Krista prostřednictvím toho, že budeme dodržovat Jeho přikázání a činit
pokání ze svých hříchů. Z Kolossenským 1:20–23 se dozvídáme tuto pravdu:
Prostřednictvím Usmíření Ježíše Krista se můžeme smířit s Bohem, jestliže
budeme založení a pevní ve své víře.

2. Vzpomeňte si, v jakém stavu byly dva stromy na začátku lekce. Poté
si do studijního deníku napište odpovědi na tyto otázky:

a. Znáte někoho, kdo se podobá stromu s kořeny, které sahají hluboko – kdo je
založený a pevný ve víře v Krista?

b. Jak vám příklad tohoto člověka v životě žehná?

26. BLOK,  1 . DEN
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Vzpomeňte si na vichřici, která těmito dvěma stromy zmítala. Přečtěte si
Kolossenským 2:4, 8 a vyhledejte duchovní vichřice, které hrozily vyvrátit
kolossenské Svaté z jejich víry.

V té době existovalo několik filosofií a tradic, kterým učili lidé, kteří se snažili snížit
důležitost Ježíše Krista. Podle dalších falešných náboženských filosofií, jejichž
obliba vzrůstala, jsou andělé Božími prostředníky, které máme uctívat, a tělo je zlé.
(Viz Kolossenským 2:16–23.)

Proč to, že někdo uvěří falešným naukám, včetně těch, které snižují důležitost
Ježíše Krista, usnadňuje, aby byl tento člověk duchovně vyvrácen?

Přečtěte si Kolossenským 2:6–7 a vyhledejte radu, kterou Pavel udělil Svatým, aby
jim pomohl vyvarovat se toho, že by se dali svést na scestí světskými filosofiemi či
tradicemi.

Z těchto veršů se dozvídáme tuto pravdu: Budeme-li zakořeněni a vzděláni
v Ježíši Kristu, budeme se moci vyvarovat toho, abychom se dali svést na
scestí světskými filosofiemi či tradicemi.

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

a. Co podle vás patří k tomu nejdůležitějšímu, co můžeme dělat, abychom byli
zakořeněni a vzděláni v Ježíši Kristu?

b. Proč je to podle vás tak důležité?

Zamyslete se nad následujícími slovy staršího Andersena, který ve svém proslovu
o duchovních vichřicích dále řekl:

„Nejhoršími vichřicemi jsou pokušení protivníka. Hřích byl vždy součástí světa,
ale nikdy nebyl tak dostupný, nenasytný a všeobecně přijatelný. Existuje však
samozřejmě mocná síla, která dokáže ničivé vichřice hříchu utišit. Nazývá
se pokání.

Ne všechny vichřice v životě si způsobujeme sami. Některé přicházejí kvůli
špatným rozhodnutím druhých a jiné přicházejí zkrátka proto, že toto je

smrtelnost. …

Jak se můžete připravit na své vichřice? ‚Pamatujte, že na skále Vykupitele našeho, jenž jest
Kristus, Syn Boží, musíte postaviti základ svůj; aby, až ďábel vyšle mocné větry své, … šípy své ve
vichřici, … až vás bude tlouci všechno krupobití jeho a mocná bouře jeho, to nemělo … žádné
moci k tomu, aby vás to stáhlo do propasti … pro onu skálu, na níž jste postaveni.‘ [Helaman
5:12.] V tom se skrývá vaše bezpečí uprostřed vichřice.“ („Duchovní vichřice“, 18–19.)

4. Vzpomeňte si na osobní duchovní vichřice, o kterých jste přemýšleli
na začátku této lekce. Do studijního deníku si zapište, co budete

dělat, abyste zůstali zakořeněni a vzděláni v Ježíši Kristu a vyvarovali se toho,
abyste se nechali vyvrátit duchovními vichřicemi.
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Kolossenským 3–4
Pavel povzbuzuje Kolossenské, aby nacházeli zalíbení v nebeských věcech
a byli moudří
V Kolossenským 3–4 je zaznamenáno, že apoštol Pavel nabádal kolossenské Svaté,
aby přestali být nespravedliví a osvojili si vlastnosti Ježíše Krista. Povzbudil je také,
aby se modlili a byli moudří, obzvlášť v jednání s těmi, kteří nejsou křesťany. Poté
vyřídil pozdravy od několika svých spoluslužebníků, včetně Lukáše.

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

Prostudoval(a) jsem si Kolossenským a dokončil(a) jsem tuto lekci (datum).

Další otázky, úvahy a postřehy, o které bych se rád(a) podělil(a) se svým učitelem:
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Úvod k 1. Tessalonicenským
Proč studovat tuto knihu?
První epištola k Tessalonicenským je považována za první ze stávajících epištol,
které napsal apoštol Pavel, a mohla by být nejstarší knihou Nového zákona. Pavlovy
nauky se v této epištole zaměřují zejména na Druhý příchod Ježíše Krista, a to
včetně strastí, kterým budou čelit následovníci Ježíše Krista před Jeho návratem (viz
1. Tessalonicenským 3:3), vzkříšení křesťanů při Druhém příchodu (viz
1. Tessalonicenským 4:13–14) a čas Kristova Druhého příchodu (viz
1. Tessalonicenským 5:1–2). Díky studiu této knihy se dozvíte o Druhém příchodu
a budete povzbuzeni k tomu, abyste zůstali věrni Pánu.

Kdo napsal tuto knihu?
1. Tessalonicenským napsal Pavel. (Viz 1. Tessalonicenským 1:1; viz také
1. Tessalonicenským 2:18.)

Kdy a kde byla napsána?
„Pavel napsal … epištoly Tessalonicenským z Korintu během své druhé
misionářské cesty“ kolem roku 50–51 po Kr. (Průvodce k písmům, „Pavlovy
epištoly“, scriptures.lds.org.)

Pro koho byla tato kniha napsána a proč?
Pavel napsal 1. Tessalonicenským členům Církve v Tessalonice. Tessalonika byla
nejlidnatější a nejbohatší město starověkého řeckého království Macedonie díky
dvěma důležitým rysům: město bylo postaveno v nejlepším přirozeném přístavu
Egejského moře a nacházelo se na hlavní cestě propojující Řím s Asií.

Pavel a jeho společníci – Sílas, Timoteus a Lukáš – byli během Pavlovy druhé
misionářské cesty vedeni Duchem, aby se vydali přes Egejské moře do Macedonie.
(Viz Skutkové 16:6–12.) Tím započalo kázání evangelia v Evropě. Pavel a Sílas poté,
co kázali ve Filippis (viz Skutkové 16:12–40), cestovali do Tessaloniky.

Pavel a Sílas v Tessalonice pracovali, ale židovští vedoucí je z města vyhnali. (Viz
Skutkové 17:1–9.) Timoteus Pavlovi později pověděl, že tessaloničtí Svatí zůstali
navzdory pronásledování věrní a že jejich spravedlivý vliv se šíří. (Viz Skutkové
18:5; 1. Tessalonicenským 1:7–8; 3:6–8.)

Obrácení Tessaloničtí patřili k prvním Evropanům, kteří přijali evangelium,
a v důsledku toho čelili pronásledování. Měli také mnoho otázek ohledně Druhého
příchodu. Pavel proto ve svém dopise Tessalonicenským napsal slova, jež je měla
povzbudit a posílit, a zodpověděl jejich otázky ohledně Druhého příchodu
Ježíše Krista.

Jaké jsou charakteristické rysy této knihy?
Jedním z hlavních témat Pavlovy první epištoly Tessalonicenským je Druhý příchod.
Pavel se zaměřil na účast spravedlivých při událostech Druhého příchodu, obzvláště
Svatých, kteří zemřeli již dříve. (Viz 1. Tessalonicenským 2:19; 3:13; 4:13–17;
5:1–10.) Na rozdíl od mnoha dalších Pavlových epištol neobsahuje
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1. Tessalonicenským žádná větší pokárání, ale místo toho tessalonicenské Svaté
chválí a vyzdvihuje.

Stručný přehled
1. Tessalonicenským 1–3. Pavel vyjadřuje Svatým v Tessalonice upřímné uznání.
Připomíná svým čtenářům, jak mezi nimi vlídně sloužil, a vyjadřuje potěšení nad
jejich věrností. Povzbuzuje Svaté, aby chovali hlubší lásku k sobě navzájem i ke
všem lidem.

1. Tessalonicenským 4–5. Pavel Svatým říká, že mají být svatí a posvětit se.
Vysvětluje, že až Pán opět přijde, Svatí, kteří byli ve svém svědectví o Kristu věrní,
a to jak ti, kteří již zemřeli, tak i ti, kteří budou stále naživu, povstanou a setkají se
s Ním. Apoštol Pavel členům Církve připomíná, že se mají na den Kristova
příchodu připravovat a očekávat ho.

1. TESSALONICENSKÝM
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26. BLOK: 2. DEN

1. Tessalonicenským
Úvod
Apoštol Pavel napsal Svatým v Tessalonice poté, co se dozvěděl, že i uprostřed
pronásledování zůstali věrní evangeliu. Chválil je za jejich věrnost a ochotu učit
evangeliu. Také je učil o vzkříšení mrtvých a o Druhém příchodu Ježíše Krista a učil
je, jak se na Druhý příchod připravovat.

1. Tessalonicenským 1–2
Pavel chválí tessalonicenské Svaté za jejich věrnost ve strastech
V Průvodci k písmům, v části Biblické mapy a fotografie, si nalistujte mapu č. 13,
„Misionářské cesty apoštola Pavla“, a najděte na ní Tessaloniku. Svatí v Tessalonice
patřili mezi první evropské obrácené do Církve. Pavel, Sílas a Timoteus tam poprvé
kázali během Pavlovy druhé misionářské cesty, ale několik židovských vůdců je
vyhnalo z města. (Viz Skutkové 17:5–15.) Svatí v Tessalonice byli dále
pronásledováni i poté, co Pavel a jeho společníci odešli. Později napsal Pavel Svatým
tuto epištolu, aby je povzbudil, když čelili pronásledování.

1. Pokusili jste se někdy podělit s někým o evangelium? Napište si
něco o této zkušenosti do studijního deníku. Zamyslete se nad

těmito otázkami: Jak bylo vaše poselství přijato? Jak jste byli díky svému úsilí
podělit se o evangelium požehnáni? S jakými problémy se můžeme setkat při
snaze podělit se s druhými o evangelium?

Při studiu 1. Tessalonicenským 1–2 se zaměřte na pravdy, které vám mohou pomoci
při sdílení evangelia s druhými.

Přečtěte si 1. Tessalonicenským 1:5–6 a zjistěte, jak apoštol Pavel sdílel evangelium
s lidmi v Tessalonice, když byl mezi nimi. Mohli byste si označit slova v slovu a
v moci ve verši 5.

Označování veršů a psaní poznámek do písem
Jedním z nejužitečnějších způsobů, jak se naučit a zapamatovat si to, čemu se učíme, je si určité
verše v písmech označit nebo si k nim napsat poznámky. V tištěném vydání písem to lze provádět
podtrháváním, šrafováním nebo zakroužkováním klíčových slov nebo částí textu. Navíc si
můžeme na okraj stránek v písmech zapisovat definice, zásady, výklady od proroků či osobní
poznatky a dojmy. Různé způsoby označování veršů a psaní poznámek lze také používat
v elektronických verzích písem, jako je například aplikace Knihovna evangelia určená pro mobilní
zařízení.

Starší Bruce R. McConkie z Kvora Dvanácti apoštolů vysvětlil rozdíl mezi „slovem“
a „mocí“ evangelia.
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„Pravé evangelium sestává ze dvou věcí – slova a moci. Slovo může mít každý;
knihy, ve kterých je napsáno, jsou všeobecně dostupné. Moc však musí přicházet
od Boha; je a musí být udělována podle Jeho úmyslu a Jeho vůle těm, kteří se řídí
zákonem, jenž je opravňuje, aby tuto moc obdrželi.

Slovo evangelia je mluvená nebo psaná zpráva o tom, co musí člověk dělat, aby
byl spasen. …

Ale skutečné spasení přichází pouze tehdy, když obdržíme a budeme používat moc Boží; a tato
moc je moc kněžství a moc Ducha Svatého.“ (Doctrinal New Testament Commentary, 3 vols.
[1965–1973], 3:42–43.)

Zvažte možnost si v 1. Tessalonicenským 1:6 označit, co udělali lidé v Tessalonice
poté, co byli učeni evangeliu slovem a mocí Boží.

Z 1. Tessalonicenským 1:5–6 se můžeme naučit této zásadě: Když učíme
evangeliu Ježíše Krista slovem a mocí Boží, můžeme pomoci druhým stát se
následovníky Pána a Jeho služebníků.

Přečtěte si 1. Tessalonicenským 1:7–9 a zjistěte, jaký vliv měl příklad
tessalonicenských Svatých na ostatní věřící kolem nich.

Z příkladu Svatých v Tessalonice se můžeme naučit této pravdě: Evangelium
můžeme sdílet prostřednictvím vlastního příkladu.

V následujícím citátu presidenta Dietera F. Uchtdorfa si podtrhněte, jak je podle
něj možné nejúčinněji sdílet evangelium: „Nejefektivnější způsob kázání
evangelia je skrze příklad. Budeme-li žít podle svého přesvědčení, lidé si toho
všimnou. Pokud z našeho života vyzařuje obraz Ježíše Krista [viz Alma 5:14],
pokud pociťujeme radost a jsme vyrovnaní ve vztahu k okolnímu světu, lidé
budou chtít vědět, proč tomu tak je. Jedním z největších kázání, které kdy bylo

proneseno na téma misionářské práce, je tato prostá myšlenka připisovaná svatému Františkovi
z Assisi: ‚Kažte evangelium vždy, a je-li to nutné, použijte slova.‘ [William Fay a Linda Evans
Shepherd, Share Jesus without Fear (1999), 22.]“ („Čekání na cestě do Damašku“, Liahona,
květen 2011, 77.)

Vzpomeňte si na situaci, kdy vám něčí příklad pomohl buď přijmout evangelium
nebo žít podle evangelia věrněji.

V 1. Tessalonicenským 2:1–13 psal Pavel o svém dřívějším působení v Tessalonice.
Obracel se na některé Tessalonicenské, kteří ho kritizovali a zpochybňovali jeho
upřímnost a pohnutky v době, kdy zde působil. Pavel se obhajoval tím, že popsal,
s jakou upřímností a vážností on a jeho společníci učili Svaté a sloužili jim. Jeho
slova připomínají ta, která nacházíme v Nauce a smlouvách 12:8: „Nikdo nemůže
pomáhati v tomto díle, ledaže bude pokorný a plný lásky, maje víru, naději
a pravou lásku.“

Pavel se do Tessaloniky poté, co byl odtud při své druhé misionářské cestě vyhnán
(viz Skutkové 17:10), již nevrátil. Řekl, že se nemohl vrátit, protože to „překazil“
Satan. (1. Tessalonicenským 2:18.) Pavel neuvedl žádné podrobnosti ohledně toho,
jak mu Satan překazil návrat do Tessaloniky, ale je zřejmé, že pronásledování ze
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strany Židů ho již mnohokrát přinutilo odklonit se z plánované cesty. (Viz Skutkové
17:14–15.)

1. Tessalonicenským 3–5
Pavel učí Svaté v Tessalonice o Druhém příchodu
U následujících vět ohledně Druhého příchodu Ježíše Krista označte, zda jsou podle
vás pravdivé (P) nebo nepravdivé (N):

____ 1. Věrní Svatí, kteří zemřou před Druhým příchodem, nebudou vzkříšeni,
dokud nenastane konec milénia.

____ 2. Věrní Svatí, kteří budou při Druhém příchodu naživu, budou vyzdviženi,
aby se setkali s Kristem při Jeho příchodu.

____ 3. Druhý příchod překvapí každého jako zloděj v noci.

Při studiu 1. Tessalonicenským 3–5 se zaměřte na pravdy ohledně Druhého
příchodu Ježíše Krista, které vám pomohou poznat správné odpovědi na tento kvíz
typu pravda/nepravda (odpovědi také naleznete na konci lekce).

V 1. Tessalonicenským 3:1–7 se dozvídáme, že Timoteus podal Pavlovi zprávu
o tom, že Svatí zůstali věrní navzdory zakoušenému pronásledování.

Přečtěte si 1. Tessalonicenským 3:11–13 a zjistěte, co Pavel doufal, že Pán udělá pro
Svaté, aby je připravil na svůj Druhý příchod. Zvažte možnost si to, co najdete,
v písmech označit nebo si to do nich poznamenat.

V 1. Tessalonicenským 4:1–12 se dozvídáme, že Pavel vyzýval Svaté, aby se stali
posvěcenými neboli čistými a neposkvrněnými skrze poslušnost Božích přikázání,
kterým je Pavel a ostatní učili.

Svatí v Tessalonice nesprávně chápali
určité aspekty Druhého příchodu Ježíše
Krista. Obávali se, že členové Církve
v Tessalonice, kteří zemřeli, nebudou
moci zakusit požehnání Druhého
příchodu.

Přečtěte si 1. Tessalonicenským
4:13–14, 16 a zjistěte, čemu Pavel učil
ohledně věrných Svatých, kteří zemřou
před Druhým příchodem. V souvislosti
s těmi, kteří jsou mrtví, použil slovo
zesnuli.

Z těchto veršů se dozvídáme tuto
pravdu: Věrní Svatí, kteří zemřou
před Druhým příchodem Ježíše
Krista, budou vzkříšeni, až
znovu přijde.

Slova „Bůh i ty, kteříž by zesnuli v Ježíšovi, přivede s ním“ v 1. Tessalonicenským
4:14 znamenají, že věrní Svatí, kteří budou vzkříšeni při Druhém příchodu, budou
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vyzdviženi, aby se setkali se Spasitelem, a sestoupí s Ním ve slávě. (Viz NaS
88:97–98.)

Přečtěte si 1. Tessalonicenským 4:15, 17 a zjistěte, čemu Pavel učil ohledně věrných
Svatých, kteří budou naživu, až Kristus znovu přijde. Také si přečtěte Překlad
Josepha Smitha 1. Tessalonicenským 4:15. (Průvodce k Písmům, scriptures.lds.org.)

Z těchto veršů se dozvídáme tuto pravdu: Věrní Svatí, kteří budou při Druhém
příchodu Ježíše Krista naživu, budou vyzdviženi, aby se s Ním při Jeho
příchodu setkali.

Přečtěte si 1. Tessalonicenským 4:18 a zjistěte, co Pavel doufal, že budou Svatí dělat,
až se dozvědí tyto pravdy o Druhém příchodu.

2. Do studijního deníku si napište odpověď na tuto otázku: Jakou
útěchu nacházíte v těchto naukách o Druhém příchodu

Ježíše Krista?

Přečtěte si 1. Tessalonicenským 5:1–3 a vyhledejte dvě přirovnání, která Pavel
použil, aby vystihl načasování Druhého příchodu.

Co se podle vás dozvídáme o Druhém příchodu z Pavlova přirovnání
o zloději v noci?

Starší Bruce R. McConkie vysvětlil: „[Pán] přijde do světa, k těm, kteří jsou
v duchovní temnotě, k těm, kteří nejsou osvíceni mocí Ducha, jako zloděj v noci,
neočekávaně a bez varování.“ (Doctrinal New Testament Commentary, 3:54; viz
také Matouš 24:42–43.)

Starší McConkie učil také následujícímu, a to v souvislosti s přirovnáním k ženě
v porodních bolestech: „Nezná hodinu ani minutu, kdy dítě přijde na svět, ale zná

přibližný čas.“ (Doctrinal New Testament Commentary, 3:54.)

Na základě tohoto přirovnání bychom se také mohli zamyslet nad tím, jak jsou
zkoušky předcházející Druhému příchodu podobné situaci, kdy se žena nachází
v porodních bolestech. Ale stejně tak, jako je nádherný příchod dítěte na svět, bude
pro spravedlivé nádherný i Druhý příchod.

Přečtěte si 1. Tessalonicenským 5:4–6 a zjistěte, proč věrné Svaté Druhý příchod
nepřekvapí. To, co najdete, byste si mohli označit nebo opatřit poznámkou.

Slova „synové světla“ ve verši 5 označují věrné členy Církve, kteří zavrhují skutky
temnoty (viz Římanům 13:12), mají společenství Ducha Svatého, a tudíž budou
připraveni na Druhý příchod (viz NaS 106:4–5).

Z 1. Tessalonicenským 5:4–6 se dozvídáme tuto zásadu: Budeme-li věrní
a budeme-li vyhlížet znamení předcházející Druhému příchodu Ježíše Krista,
budeme připraveni, až přijde znovu.
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President Joseph Fielding Smith učil, že na Druhý příchod se můžeme připravovat
tím, že „[budeme dbát] slov Kristových, slov jeho apoštolů a [budeme] bdělí“.
(Doctrines of Salvation, comp. Bruce R. McConkie, 3 vols. [1954–1956], 3:53.)

Znovu si projděte odpovědi na kvíz typu pravda/nepravda, které jste uvedli na
začátku této lekce. Změnili byste na základě pravd, kterým jste se naučili, některou
odpověď?

V 1. Tessalonicenským 5:7–22 radil apoštol Pavel Svatým, jak se připravovat na
Druhý příchod Ježíše Krista.

Přečtěte si 1. Tessalonicenským 5:12–22 a zjistěte, co mají Svatí podle Pavlových rad
dělat, aby připravili sebe i druhé na setkání se Spasitelem při Jeho Druhém
příchodu.

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

a. Která rada z 1. Tessalonicenským 5:14–22 vás nejvíce zaujala?

b. Jak vám i druhým může život v souladu s touto radou pomoci se připravit na
Druhý příchod?

Přečtěte si 1. Tessalonicenským 5:23–24 a zjistěte, co Bůh podle Pavlových slov učiní
pro své věrné Svaté, když se budou připravovat na Druhý příchod.

Na základě toho, čemu jste se dnes naučili, se rozhodněte, co budete dělat, abyste
se lépe připravili na Druhý příchod Ježíše Krista. Své cíle a plány si napište na
samostatný list papíru a umístěte ho tam, kde vám bude tyto cíle a plány
připomínat.

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

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

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

Správné odpovědi ke kvízu pravda/nepravda: 1) nepravda, 2) pravda, 3) nepravda.
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Úvod k 2. Tessalonicenským
Proč studovat tuto knihu?
Obsahem druhé Pavlovy epištoly k Tessalonicenským jsou rady a vysvětlení určená
členům Církve, kteří neporozuměli jistým aspektům Druhého příchodu Ježíše
Krista. Studium jeho učení vám může pomoci porozumět podstatě odpadlictví,
které nastalo, a tomu, jak se náležitě připravit na Pánův návrat.

Kdo napsal tuto knihu?
2. Tessalonicenským napsal apoštol Pavel. (Viz 2. Tessalonicenským 1:1; viz také
2. Tessalonicenským 2:5; 3:17.) Začátek epištoly také obsahuje pozdrav od Síly
a Timotea. (Viz 2. Tessalonicenským 1:1.)

Kdy a kde byla napsána?
„Pavel napsal … epištoly Tessalonicenským z Korintu během své druhé
misionářské cesty“ kolem roku 50–51 po Kr. (Průvodce k písmům, „Pavlovy
epištoly“, scriptures.lds.org.)

Pro koho byla tato kniha napsána a proč?
Pavel napsal 2. Tessalonicenským členům Církve v Tessalonice. Témata
v 1. Tessalonicenským a ve 2. Tessalonicenským jsou si podobná, což naznačuje, že
2. Tessalonicenským psal proto, aby první epištolu objasnil a rozvedl. Zdá se, že
Tessaloničtí obdrželi podvodný dopis, ve kterém stálo, že je od Pavla, a někteří kvůli
tomuto dopisu uvěřili, že Druhý příchod již nastal. (Viz 2. Tessalonicenským 2:2.)

„V krátkém období mezi těmito dvěma epištolami byla Církev sužována
pronásledováním [viz 2. Tessalonicenským 1:4]; naděje na okamžitý návrat Pána
vyvolala nezdravé rozrušení [viz 2. Tessalonicenským 2:2].“ (Viz Bible Dictionary
v anglickém vydání Bible SPD, „Pauline Epistles“.) Pavel napsal
2. Tessalonicenským, aby posílil víru těchto členů a napravil nedorozumění
ohledně nauk.

Jaké jsou charakteristické rysy této knihy?
Druhá epištola Tessalonicenským uvádí významné podrobnosti o Druhém příchodu
Ježíše Krista. K těmto patří například myšlenka, že Pán se vrátí „v plameni ohně“
a že zlovolní „pomstu ponesou, věčné zahynutí, od tváři Páně“.
(2. Tessalonicenským 1:8–9.)

V této epištole se dočítáme, že Pavel také prorokoval o Velkém odpadlictví a učil, že
před Druhým příchodem Pána Církev prodělá „odstoupení“ od evangelia. (Viz
2. Tessalonicenským 2:2–12.) Pavlovo učení o odpadlictví novodobým členům
Církve připomíná, proč bylo nutné znovuzřídit evangelium v posledních dnech.

Stručný přehled
2. Tessalonicenským 1. Pavel Svaté v Tessalonice zdraví a chválí je. Učí je, že
bezbožní zakusí při Druhém příchodu Pánovu odplatu.
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2. Tessalonicenským 2. Pavel uvádí na pravou míru falešnou představu, že Druhý
příchod již nastal, a svědčí o tom, že před Pánovým návratem dojde k odpadlictví.
Povzbuzuje tessalonicenské Svaté, aby zůstali věrní.

2. Tessalonicenským 3. Pavel radí členům Církve, aby pracovali na zajištění svých
časných potřeb a nebyli znaveni konáním dobra.

2. TESSALONICENSKÝM
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26. BLOK: 3. DEN

2. Tessalonicenským
Úvod
Apoštol Pavel krátce poté, co napsal první epištolu tessalonicenským Svatým,
sepsal i druhou epištolu, která jim byla určena a ve které vysvětlil více pravd
ohledně Druhého příchodu Ježíše Krista. Učil, že Spasitel znovu nepřijde, dokud
nenastane odpadlictví. Pavel poté kázal proti zahálčivosti a radil Svatým, aby nebyli
znaveni konáním dobra. (Viz 2. Tessalonicenským 3:13.)

2. Tessalonicenským 1–2
Pavel povzbuzuje Svaté tím, že prorokuje o Druhém příchodu Ježíše Krista

Starší Jeffrey R. Holland z Kvora Dvanácti apoštolů řekl: „S obdivem
a s povzbuzením vůči každému, kdo bude v těchto posledních dnech muset být
pevný, pravím všem, a zvláště mládeži Církve, že pokud se tak již nestalo, budete
jednoho dne vyzváni bránit svou víru, či dokonce vytrpět určitou osobní újmu jen
proto, že jste členy Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů. Takové okamžiky
od vás budou vyžadovat odvahu i ohleduplnost.“ („Cena – a požehnání –

učednictví“, Liahona, květen 2014, 6.)

1. Do studijního deníku si napište něco o nějakém zážitku, kdy jste
museli bránit svou víru nebo vytrpět protivenství kvůli svému

členství v Církvi. Uveďte, jak jste v této situaci reagovali. Pokud jste nemuseli
bránit svou víru ani jste nezažili protivenství kvůli členství v Církvi, napište, jak
byste podle vás reagovali, kdybyste se do takové situace dostali.

Apoštol Pavel napsal tessalonicenským Svatým druhý dopis a zabýval se několika
tématy, včetně pronásledování, kterému Svatí čelili. Při studiu
2. Tessalonicenským 1 vyhledejte zásadu, která vám může pomoci vytrvat
v protivenství a soužení, kterým možná budete jako člen Církve čelit.

Přečtěte si 2. Tessalonicenským 1:3–5 a zjistěte, proč Pavel tessalonicenské Svaté
chválil.

Zvažte možnost si ve verši 5 označit nebo si vedle něj poznamenat, jakou odměnu
měli Svatí získat, když vytrpí pronásledování a soužení s trpělivostí a vírou (viz
2. Tessalonicenským 1:4).

Z 2. Tessalonicenským 1:3–5 se dozvídáme, že vytrváme-li věrně v protivenství
a soužení s trpělivostí a vírou, můžeme být shledáni způsobilými vstoupit do
království Božího.

Zamyslete se nad tím, co to znamená trpělivě vytrvat ve zkouškách. Proč k tomu,
abychom trpělivě vytrvali v protivenství nebo soužení, potřebujeme víru?
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Přečtěte si tato slova presidenta Dietera F. Uchtdorfa z Prvního předsednictva
a označte si, co to znamená trpělivě vytrvat ve zkouškách: „Trpělivost neznamená
pasivní odevzdanost, ani to, že něco neuděláme kvůli svým obavám. Trpělivost
znamená čekat aktivně a být vytrvalý. Znamená to za něčím si stát a dělat vše, co
můžeme – pracovat, doufat a používat víru; a statečně vytrvat v těžkostech,
i když se nám to, po čem v srdci toužíme, nesplní hned. Trpělivost neznamená

pouze vytrvat; znamená to vytrvat dobře!“ („Pokračujte s trpělivostí“, Liahona, květen 2010, 57.)

2. Vzpomeňte si na někoho, koho znáte nebo o kom jste četli
v písmech, kdo věrně a trpělivě snášel pronásledování a soužení.

Do studijního deníku si napište, proč má příklad tohoto člověka pro vás
zvláštní význam.

Zamyslete se nad protivenstvím nebo souženími, která možná v současnosti
zakoušíte, a stanovte, jak můžete tyto těžkosti zvládat s trpělivostí a vírou. Zvažte
možnost modlit se o pomoc.

Pavel prorokoval o Druhém příchodu Ježíše Krista. Přečtěte si 2. Tessalonicenským
1:6–10 a vyhledejte slova a části textu, jež Pavel použil, aby popsal Druhý příchod.
Při čtení si všimněte, jak se při Pánově příchodu bude to, co zakusí spravedliví, lišit
od toho, co zakusí zlovolní.

Jedna z pravd, které se dozvídáme z těchto veršů, je ta, že při Druhém příchodu
Ježíše Krista se spravedlivým dostane odpočinutí a zlovolní budou zničeni.

Od čeho si podle vás spravedliví odpočinou?

Jak může tato nauka utěšit ty, kteří v současné době procházejí těžkostmi kvůli své
oddanosti vůči Ježíši Kristu?

Přáli jste si někdy vědět, kdy nastane Druhý příchod Ježíše Krista?
V 2. Tessalonicenským 2:2 se uvádí, že Svatí v Tessalonice si možná mysleli, že
Pánův Druhý příchod nastane zanedlouho nebo již nastal. Pavla znepokojovalo, že
byli uvedeni v omyl.

Přečtěte si 2. Tessalonicenským 2:1–3 a zjistěte, co se podle Pavlových slov stane
před Druhým příchodem. Slovo „nenastane“ ve verši 3 se týká Druhého příchodu
a „odstoupení“ znamená odpadlictví neboli odchýlení se od pravdy. (Všimněte si,
že 2. Tessalonicenským 2:1–3 jsou verše z mistrovství v písmu. Mohli byste si je
nějakým jednoznačným způsobem označit, abyste je v budoucnu snadno našli.)

Z 2. Tessalonicenským 2:1–3 se dozvídáme, že před Druhým příchodem Ježíše
Krista dojde k odpadlictví.

V těchto verších Pavel doporučil, aby se členové Církve v jeho době znepokojovali
spíše odpadlictvím, které mezi nimi již začalo, než tím, kdy nastane Druhý příchod
Páně. Následující vysvětlení vám může pomoci porozumět tomu, co to je Velké
odpadlictví, které nastalo krátce po smrti Pavla a ostatních apoštolů. Pavel věděl, že
k tomuto odpadlictví dojde před Druhým příchodem Pána.
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„Po smrti Ježíše Krista zlovolní lidé pronásledovali apoštoly a členy Církve a mnohé z nich zabili.
Se smrtí apoštolů byly ze země odňaty klíče kněžství a předsedající kněžská pravomoc.
Apoštolové udržovali nauku evangelia čistou, zachovávali řád a určovali měřítka způsobilosti.
Lidé, kteří již neměli apoštoly, si za čas nauky překroutili a provedli neoprávněné změny
v organizaci Církve a v kněžských obřadech, jako jsou křest a předávání daru Ducha Svatého.

Lidé neměli zjevení a kněžskou pravomoc, a tak při výkladu písem a zásad a obřadů evangelia
Ježíše Krista spoléhali na lidskou moudrost. Falešné představy vydávali za pravdu. Ztratili velkou
část poznání pravých vlastností a pravé povahy Boha Otce, Jeho Syna Ježíše Krista a Ducha
Svatého. Nauky o víře v Ježíše Krista, o pokání, křtu a daru Ducha Svatého byly překrouceny nebo
zapomenuty. Kněžská pravomoc udělená Kristovým apoštolům se na zemi již nenacházela. Toto
odpadlictví nakonec vedlo ke vzniku mnoha církví.“ (Kažte evangelium mé: Příručka
k misionářské službě [2004], 34–35.)

Vezměte v úvahu, co jste se již dozvěděli o odpadlictví, a přemítejte o tom, proč
bylo nezbytné, aby bylo před příchodem Páně znovuzřízeno evangelium Ježíše
Krista a Jeho Církev.

Slova „člověk hřícha“ uvedená v 2. Tessalonicenským 2:3 označují Satana.
Znovuzřízení evangelia, včetně vynesení Knihy Mormonovy na světlo, odhalilo
klamy Satana a jeho následovníků.

V 2. Tessalonicenským 2:4–17 čteme, že Pavel prorokoval, že Pán dovolí Satanovi,
aby klamal obyvatele země, dokud nenastane Druhý příchod. (Viz Překlad Josepha
Smitha, 2. Tessalonicenským 2:7–9 [v Průvodci k písmům, si.lds.org].) Pavel
povzbuzoval Svaté, aby stáli pevně a drželi se pravd, jimž je učil. (Viz
2. Tessalonicenským 2:15.)

Mistrovství v písmu – 2. Tessalonicenským 2:1–3
3. Za použití studijních pomůcek (jako jsou například poznámky pod

čarou nebo Průvodce k písmům) najděte další verš z písem, který
učí o odpadlictví. Odkaz na něj byste si mohli napsat či poznamenat do písem
vedle 2. Tessalonicenským 2:1–3. Do studijního deníku si napište, jak byste tyto
verše použili k vysvětlení základních nauk o odpadlictví a Znovuzřízení
někomu, kdo není členem Církve.

2. Tessalonicenským 3
Pavel varuje před těmi, kteří se neřídí radami Páně, a káže o soběstačnosti
V době, kdy Pavel psal druhou epištolu Tessalonicenským, byli někteří členové
Církve zahálčiví neboli líní a nepracovali, aby se stali soběstačnými. Očekávali, že se
o ně postarají ti, kteří pracují.

Jaké problémy mohly z této situace vyvstat?

Podle 2. Tessalonicenským 3:1–9 Pavel chválil ty tessalonicenské Svaté, kteří byli
věrní, a varoval je, aby se nestýkali s těmi, kteří se chovají „neřádně“ (verš 6).
Chovat se neřádně znamená být neukázněný a v kontextu 2. Tessalonicenským 3 je
tím míněno být líný neboli zahálčivý. Členové Církve, kteří se chovali neřádně, byli
ti, kteří mohli pracovat, aby se uživili, ale odmítali tak činit. Pavel poukázal na to, že
on a jeho společníci dávají příklad soběstačnosti tím, že pracují, aby se uživili.
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Přečtěte si 2. Tessalonicenským 3:10–13 a zjistěte, co měli Svatí podle Pavlových
pokynů dělat ohledně těch, kteří odmítali pracovat.

Pavel také radil Svatým, aby nebyli znaveni konáním dobra. (Viz
2. Tessalonicenským 3:13.) Poučoval je o tom, že se mají zdokonalovat ve všech
oblastech a že mají pomáhat ostatním. (Viz také NaS 64:33.)

Z Pavlových pokynů se dozvídáme, že je nám přikázáno, abychom se snažili být
soběstačnými a abychom pomáhali druhým.

Přečtěte si tato slova a zjistěte, co to znamená být soběstačný:

„Jedním z požehnání pramenících z práce je rozvíjení soběstačnosti. Jste-li soběstační, používáte
požehnání a schopnosti, které vám Bůh dal, k tomu, abyste pečovali o sebe a o svou rodinu
a abyste nacházeli řešení svých problémů. Soběstačnost neznamená, že musíte být schopni
udělat všechno vlastními silami. Abyste byli skutečně soběstační, musíte se naučit spolupracovat
s druhými a obracet se na Pána s žádostí o pomoc a sílu.

Pamatujte na to, že Bůh má pro vás veliké dílo, které máte vykonat. Bude vám žehnat, zatímco se
budete snažit tento záměr uskutečňovat.“ (Pro posílení mládeže [brožurka, 2012], 41.)

Zamyslete se nad tím, co můžete dělat pro to, abyste se stali více soběstačnými nyní
i v budoucnu. Stanovte si cíl a při jeho dosahování usilujte o Pánovu pomoc.

Jak je zaznamenáno v 2. Tessalonicenským 3:14–18, Pavel v závěru své epištoly
povzbuzoval Svaté, aby těm, kteří jsou zahálčiví, pomáhali stát se soběstačnějšími
tím, že s nimi nebudou mít co do činění neboli že se stáhnou z jejich společnosti
(viz verš 14). Také je však povzbuzoval, aby se zahálčivými lidmi nejednali
nepřátelsky, ale jako se svými bratry a sestrami v evangeliu.

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

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

Další otázky, úvahy a postřehy, o které bych se rád(a) podělil(a) se svým učitelem:
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Úvod k 1. Timoteovi
Proč studovat tuto knihu?
V 1. Timoteovi se dočítáme, že apoštol Pavel radil Timoteovi, vedoucímu Církve
v Efezu, aby zajistil, že bude vyučována zdravá nauka, a nedovolil, aby rozšířené lži
odváděly pozornost od učení evangelia. Učil Timotea o úřadech biskupa a jáhna
a promlouval o požadavcích, jež mají splňovat ti, kteří v těchto povoláních slouží.
Pavel také uvedl, jak hluboce je vděčný za milosrdenství, kterého se mu dostalo od
Ježíše Krista, když byl obrácen. Studium 1. Timoteovi vám může pomoci si lépe
uvědomit, jak je důležité, aby v Církvi byla vyučována zdravá nauka. Budete také
moci hlouběji docenit Spasitelovo milosrdenství a důležitost role biskupa a dalších
církevních vedoucích.

Kdo napsal tuto knihu?
1. Timoteovi napsal Pavel. (Viz 1. Timoteovi 1:1.)

Kdy a kde byla napsána?
První Pavlova epištola k Timoteovi byla pravděpodobně napsána v letech 64–65 po
Kr., asi v době, kdy byl Pavel v Macedonii. (Viz Průvodce k písmům, „Pavlovy
epištoly“, scriptures.lds.org; 1. Timoteovi 1:3.) Než Pavel tuto epištolu napsal, byl
propuštěn po dvouletém uvěznění (domácím vězení) v Římě a zřejmě hodně
cestoval a navštěvoval oblasti, ve kterých dříve založil odbočky Církve. (Viz Bible
Dictionary v anglickém vydání Bible SPD, „Pauline Epistles“.)

Pro koho byla tato kniha napsána a proč?
Pavel tuto epištolu napsal Timoteovi, který s ním sloužil během jeho druhé
misionářské cesty. (Viz Skutkové 16:1–3.) Timoteus zůstal i po misii věrným
misionářem a vedoucím Církve (viz Skutkové 19:22; Filipenským 2:19) a jedním
z Pavlových nejdůvěryhodnějších společníků (viz 1. Korintským 4:17). Pavel
o Timoteovi mluvil jako o svém vlastním „synu u víře“. (1. Timoteovi 1:2.) Timoteův
otec byl pohanský Řek, avšak Timoteus měl spravedlivou židovskou matku
a babičku, které ho učily a pomohly mu naučit se písmům. (Viz Skutkové 16:1;
2. Timoteovi 1:5; 3:15.)

V době, kdy byla tato epištola napsána, Timoteus sloužil jako církevní vedoucí
v Efezu. (Viz 1. Timoteovi 1:3.) Pavel naznačil, že někteří členové pochybovali
o Timoteových vůdcovských schopnostech, protože byl mladý. (Viz 1. Timoteovi
4:12.) Měl v úmyslu Timotea osobně navštívit, ale nebyl si jistý, zda to bude moci
udělat. (Viz 1. Timoteovi 3:14; 4:13.) Pavel tuto epištolu Timoteovi napsal, aby
mladému vedoucímu Církve pomohl lépe porozumět jeho povinnostem.

Jaké jsou charakteristické rysy této knihy?
Pavlovy dopisy známé jako 1. Timoteovi, 2. Timoteovi a Titovi se často nazývají
pastorální epištoly, protože obsahují Pavlovy rady pro pastory a vedoucí v Církvi.
(Viz Bible Dictionary v anglickém vydání Bible SPD, „Pauline Epistles“.) Slovo
pastor pochází z latinského výrazu pro slovo „pastýř“.
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Pavel dal Timoteovi pokyny, jež mu měly pomoci určit způsobilé kandidáty, kteří by
mohli sloužit jako biskupové nebo jáhni. (Viz 1. Timoteovi 3.) Tyto pokyny pomohly
zdůraznit zodpovědnost církevních vedoucích zajišťovat časné a duchovní potřeby
členů. (Viz 1. Timoteovi 5.) Pavel také mluvil o rozšířeném falešném přesvědčení
zvaném asketismus – víře, že větší duchovnost může být získána skrze přísné
odříkání si. Pavel například varoval, že někteří členové Církve odpadnou a budou
prosazovat názor, že manželství by mělo být zakázáno. (Viz 1. Timoteovi 4:1–3.)
Aby tento a další škodlivé a odpadlické vlivy potlačil, dal Timoteovi pokyn učit
zdravé nauce. (Viz 1. Timoteovi 1:3–4, 10; 4:1–6, 13, 16.)

Stručný přehled
1. Timoteovi 1. Pavel varuje před falešnými naukami. Velebí Pána Ježíše Krista,
který mu prokázal velké milosrdenství, aby ho zachránil. Pavel o sobě říká, že je
„první“ (1. Timoteovi 1:15) neboli nejhorší z hříšníků, čímž poukazuje na to, že
předtím, než se obrátil, pronásledoval křesťany. Ujišťuje druhé o tom, že Kristovo
milosrdenství pomůže také jim.

1. Timoteovi 2–3. Pavel učí, že je potřeba se modlit a správně uctívat Boha. Učí, že
Ježíš Kristus je vykoupením za všechny a že je naším Prostředníkem u Otce.
Poučuje muže a ženy o tom, jak se mají během uctívání chovat. Vyjmenovává
požadavky na biskupy a jáhny. Vysvětluje, že tajemstvím božskosti je
blahosklonnost Ježíše Krista, Jeho dokonalý život na zemi a Jeho nanebevstoupení
ke slávě.

1. Timoteovi 4. Pavel Timotea varuje, že někteří lidé budou oklamáni falešnými
naukami ohledně manželství a stravovacích praktik. Promlouvá o důležitosti
manželství a přijímání Božích stvoření s vděčností. Pavel Timotea učí, jak se
vypořádat s falešnými naukami své doby a s těmi, které brzy přijdou.

1. Timoteovi 5–6. Pavel dává Timoteovi pokyny, které mu mají pomáhat reagovat
na potřeby starších lidí, mladých lidí, vdov, starších a otroků. Popisuje falešné
učitele. Varuje, že „kořen … všeho zlého jestiť milování peněz“ (1. Timoteovi 6:10),
a dává Timoteovi ponaučení ohledně toho, jak Svatí mohou získat věčný život.

1. T IMOTEOVI
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26. BLOK: 4. DEN

1. Timoteovi
Úvod
Apoštol Pavel napsal Timoteovi, vedoucímu kněžství v Efezu, a radil mu, aby
zajistil, aby se učilo pravé nauce. Stanovil požadavky pro biskupy a jáhny a radil
Timoteovi, aby byl příkladem věrných. Pavel nabádal Svaté, aby pečovali o chudé
a vdovy. V závěru epištoly učil tomu, že „kořen … všeho zlého jestiť milování
peněz“. (1. Timoteovi 6:10.)

1. Timoteovi 1–3
Pavel dává Timoteovi pokyny ohledně jeho zodpovědností spojených s bděním
nad Církví

Přečtěte si tento příběh, který vyprávěl president Thomas S. Monson:
„Vzpomínám si na jednu příhodu, která se mi stala před mnoha lety, když jsem
sloužil jako biskup. Během úvodní části našeho kněžského shromáždění jednou
v neděli ráno jsme se připravovali na vysvěcení mladého muže do úřadu kněze.
Toho dne navštívil náš sbor vysoký rádce, který také sloužil jako chrámový
pracovník. Když jsem se chystal posadit mladého muže tak, aby byl tváří ke

shromážděným členům, abychom mohli přistoupit k vysvěcení, vysoký rádce mě zastavil a řekl:
‚Biskupe, já vždy nechávám ty, kteří jsou vysvěcováni, sedět tváří směrem k chrámu.‘ A posunul
židli tak, aby mladý muž seděl tváří směrem k chrámu. Ihned jsem si uvědomil, že jde
o neautorizovaný postup.“ („Úvodní proslov“ [celosvětové školení vedoucích, listopad 2010],
lds.org/broadcasts.)

President Monson, jakožto biskup, měl pravomoc k tomu, aby předsedal nad
Pánovou prací ve svém sboru, spíše než onen vysoký rádce. Co má podle vás
biskup v takové situaci dělat? (Zbytek příběhu presidenta Monsona se nachází
v další části této lekce.)

Apoštol Pavel napsal tuto epištolu Timoteovi, mladému vedoucímu kněžství
v Efezu. Timoteus čelil v odbočce Církve, které předsedal, podobným těžkostem,
jakým čelil president Monson v příběhu, který jste četli.

Přečtěte si 1. Timoteovi 1:3–7 a zjistěte, jakou zodpovědností Pavel Timotea pověřil.

Slovo básně (viz verš 4) se týká falešného učení; vypravování „rodů, čemuž konce
není“ (verš 4) se týká falešné tradice, podle níž se spasení mělo dostat pouze těm,
kteří jsou vyvoleným semenem Abrahamovým a kteří byli často známi zdlouhavým
a nekonečným výčtem rodů; a marnomluvnost (viz verš 6) se vztahuje na
zbytečnou diskusi.

Proč bylo podle 1. Timoteovi 6–7 pro Timotea důležité, aby splnil zodpovědnost,
kterou ho Pavel pověřil?

Z Pavlova učení se dozvídáme, že vedoucí kněžství mají zodpovědnost zajistit,
aby se vyučovalo pravé nauce a správným praktikám.
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Přečtěte si zbývající část příběhu presidenta Monsona a zjistěte, jak reagoval na
to, co udělal vysoký rádce: „Dokázal jsem si představit, že se [to, že osoba bude
sedět tváří směrem k chrámu] může snadno šířit dál. Ačkoli jsem byl mnohem
mladší než onen vysoký rádce, věděl jsem, co je třeba udělat. Otočil jsem židli
zpátky, aby byla znovu směrem ke shromážděným členům, a řekl jsem mu:
‚V našem sboru sedíme tváří směrem ke shromážděným členům.‘“ („Úvodní

proslov“, lds.org/broadcasts.)

1. Do studijního deníku si napište, jak jsou členové Církve požehnáni
vedoucími kněžství, kteří pracují, aby zajistili, že se v Církvi bude

vyučovat pravé nauce a správným praktikám.

V 1. Timoteovi 1:8–11 se dozvídáme, že Pavel varoval před těmi, kteří si přáli být
učiteli Božího zákona, avšak nechápali ho správně. Přečtěte si 1. Timoteovi 1:12–16
a zjistěte, proč Pavel vyjádřil vděčnost vůči Ježíši Kristu.

V jakém smyslu je podle veršů 15–16 Pavel příkladem pro všechny ty, již věří
v Ježíše Krista?

Pavel v 1. Timoteovi 1:17–2:15 radil Timoteovi, aby se držel své víry, a učil tomu, že
Ježíš Kristus je naším Prostředníkem. Pavel také nabádal ženy, aby se oblékaly
slušně a cudně. V 1. Timoteovi 3 čteme Pavlovo učení týkající se požadavků pro
biskupy a jáhny. Povšimněte si toho, že tito jáhnové v dávné Církvi nebyli 12letí
nebo 13letí mladí muži, jak je tomu běžně dnes.

1. Timoteovi 4–5
Pavel popisuje vlastnosti věrného služebníka Ježíše Krista
V 1. Timoteovi 4:1–11 čteme proroctví apoštola Pavla o tom, že v „posledních
časích“ (verš 1) se někteří členové Církve odvrátí od víry a budou následovat falešné
nauky a praktiky, jako například ty, které zakazovaly ženit se. Pavel nabádal
Timotea, aby vyživoval Svaté pomocí pravé nauky.

Přečtěte si 1. Timoteovi 4:12 a zjistěte, jakým měl Timoteus na základě Pavlovy rady
být. Slovo obcování ve verši 12 se týká chování.

Co podle vás znamená být „příkladem věrných“?

Jak Pavel radil Timoteovi, aby byl příkladem věrných?

2. Zamyslete se nad tím, jak Pavel radil Timoteovi, aby byl příkladem
věrných. (Viz 1. Timoteovi 4:12.) Vyberte si tři způsoby a do

studijního deníku si napište, jak by každým z nich mohl někdo být příkladem
věrných.

Přečtěte si 1. Timoteovi 4:13–16 a vyhledejte další radu, kterou Pavel Timoteovi
poskytl s úmyslem pomoci mu být příkladem věrných.

Jak je zaznamenáno v 1. Timoteovi 5, Pavel poučil Timotea ohledně toho, jak mají
Svatí pečovat o ty, kteří jsou v nouzi, včetně vdov.
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1. Timoteovi 6
Pavel nabádá Timotea, aby pomáhal druhým usilovat o věčná bohatství
Může podle vás vlastnictví značné
částky peněz vést k většímu zlu nebo
k většímu dobru? Proč?
____________________

V 1. Timoteovi 6 čteme o tom, co Pavel
radil Timoteovi ohledně peněz. Přečtěte
si 1. Timoteovi 6:6–10 a zjistěte, čemu
Pavel učil o bohatství a před čím
v souvislosti s ním varoval.

Co podle vás znamenají slova „kořen …
všeho zlého jestiť milování peněz“ (1. Timoteovi 6:10)?

Jednou z pravd, které se z Pavlova učení dozvídáme, je ta, že láska k penězům
vede k nespravedlivosti a odpadlictví.

Je důležité porozumět tomu, že k nespravedlivosti vede spíše láska k penězům, než
peníze samotné. Zamyslete se nad tím, jak Pavlova varování mohou dbát všichni
lidé – od chudých až po bohaté.

3. Ve studijním deníku vysvětlete, jak láska k penězům (spíše než
peníze samotné) vede k nespravedlivosti.

Přečtěte si tato slova staršího Dallina H. Oakse z Kvora Dvanácti apoštolů:

„Na penězích samotných není v podstatě nic špatného. Milosrdný Samaritán
použil k službě bližnímu tytéž mince, které Jidáš použil k tomu, aby zradil Mistra.
Je to láska k penězům, co je kořenem všeho zlého. (Viz 1. Tim. 6:10; zvýraznění
přidáno.) Zásadní rozdíl spočívá v tom, jaký stupeň duchovnosti projevujeme
v tom, jak nahlížíme na věci tohoto světa, jak je hodnotíme a jak s nimi
nakládáme, a v tom, jaké zkušenosti s tím spojené získáváme.

Dovolíme-li, aby se peníze staly předmětem uctívání nebo prioritou, mohou způsobit, že se
staneme sobeckými a pyšnými a že budeme ‚nadutí v marných věcech světa‘ (Alma 5:37). Pokud
naproti tomu používáme peníze za účelem plnění zákonných závazků a placení desátků a obětí,
mohou být projevem bezúhonnosti a rozvíjet nesobeckost. Duchovně osvícené používání majetku
nám může pomoci připravit se na vyšší zákon celestiální slávy.“ („Spirituality“, Ensign, Nov.
1985, 63.)

Přečtěte si 1. Timoteovi 6:11–12, 17–19 a zjistěte, jakou radu dal Pavel Timoteovi
a těm, kteří byli bohatí.

Zamyslete se nad tím, jak nám může Pavlova rada pomoci mít správný postoj vůči
usilování o bohatství a používání peněz a dalších druhů hmotného majetku.

Čeho mohou Svatí podle Pavlových slov uvedených v 1. Timoteovi 6:19 dosáhnout,
když budou důvěřovat Bohu a oplývat dobrými skutky?
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Jednou z pravd, jimž se můžeme z Pavlovy rady naučit, je ta, že jestliže budeme
důvěřovat žijícímu Bohu a oplývat dobrými skutky, pak budeme moci
dosáhnout věčného života.

4. Do studijního deníku si napište odpověď na tuto otázku: Pokud
mezi naše největší priority patří důvěřovat Bohu a usilovat

o spravedlnost, jak to může ovlivnit způsob, jakým nahlížíme na peníze, jak
o ně usilujeme a jak je používáme?

Jestliže svou největší prioritou učiníte to, že budete důvěřovat Bohu a usilovat
o spravedlnost, budete moci získat pravá bohatství věčného života.

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

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

Další otázky, úvahy a postřehy, o které bych se rád(a) podělil(a) se svým učitelem:
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Úvod k 2. Timoteovi
Proč studovat tuto knihu?
Pavlova druhá epištola k Timoteovi zdůrazňuje moc, která plyne z toho, že máme
svědectví o Ježíši Kristu. (Viz 2. Timoteovi 1:7–8.) Obsahuje také proroctví o tom, že
ve dnech Pavlových a Timoteových právě tak jako ve dnech posledních nastanou
„časové nebezpeční“. (Viz 2. Timoteovi 3:1–7.) Aby Pavel pomohl Timoteovi
s těžkostmi, kterým čelil, povzbuzoval ho, aby důvěřoval písmům a církevním
vedoucím (viz 2. Timoteovi 3:14–17) a spoléhal se na pravou nauku (viz
2. Timoteovi 4:2). Díky studiu této knihy se naučíte naukám a zásadám, které vám
mohou pomoci žít věrně, zatímco budete zakoušet nebezpečné časy
posledních dnů.

Kdo napsal tuto knihu?
2. Timoteovi napsal apoštol Pavel. (Viz 2. Timoteovi 1:1.)

Kdy a kde byla napsána?
Druhá epištola Pavla k Timoteovi byla pravděpodobně napsána v letech 64–65 po
Kr. (Viz Průvodce k písmům, „Pavlovy epištoly“, scriptures.lds.org.) Pavel napsal
tuto epištolu, když byl podruhé vězněn v Římě, krátce před svou mučednickou
smrtí. (Viz Bible Dictionary v anglickém vydání Bible SPD, „Pauline Epistles“.)

Pavel byl během svého uvěznění v řetězech (viz 2. Timoteovi 1:16; 2:9),
pravděpodobně v kobce nebo v žaláři, vystaven živlům (viz 2. Timoteovi 4:13, 21),
a jeho přátelé ho nemohli najít (viz 2. Timoteovi 1:17). Lukáš byl zjevně jediným,
kdo ho pravidelně navštěvoval (viz 2. Timoteovi 4:11), a Pavel tušil, že jeho život se
chýlí ke konci (viz 2. Timoteovi 4:6–8).

Pro koho byla tato kniha napsána a proč?
Pavel v tomto dopisu Timotea povzbuzoval a posiloval, aby mu pomohl pokračovat
i po své blížící se smrti. Pavel si uvědomoval, že mu zbývá málo času, a přál si
Timotea, kterého přeneseně nazýval milým synem, ještě spatřit. (Viz 2. Timoteovi
1:2.)

Pavel na konci svého dopisu požádal Timotea a Marka, aby ho navštívili a přinesli
mu několik věcí, které za sebou zanechal. (Viz 2. Timoteovi 4:9–13.) Přestože byl
Pavlův dopis určen konkrétně Timoteovi, jeho rady mohou uplatnit i ti, kteří žijí
v „posledních dnech“ (2. Timoteovi 3:1), protože Pavel učil o výzvách a řešeních,
které se týkají nejen jeho doby, ale i té naší.

Jaké jsou charakteristické rysy této knihy?
Tento dopis je spolu s 1. Timoteovi a Titovi jednou z pastorálních epištol
a „obsahuje [apoštolova] poslední slova a ukazuje podivuhodnou odvahu a důvěru,
s níž čelil smrti“. (Viz Průvodce k písmům, „Pavlovy epištoly“.) Z chronologického
hlediska je 2. Timoteovi patrně Pavlovým posledním dopisem obsaženým v Novém
zákoně. (Viz 2. Timoteovi 4:6.)
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Tento dopis obsahuje některé z Pavlových myšlenek ohledně požehnání a těžkostí
plynoucích ze služby kazatele, apoštola a učitele pohanů. (Viz 2. Timoteovi 1:11.)
Pavel pravil: „Boj výborný bojoval jsem, běh jsem dokonal, víru jsem zachoval. Již za
tím odložena jest mi koruna spravedlnosti.“ (2. Timoteovi 4:7–8.) Tím naznačil, že
dostal osobní ujištění o tom, že obdrží věčný život. Pavel měl, jako ten, kdo sloužil
Ježíši Kristu více než 30 let, vynikající příležitost učit Timotea tomu, jak efektivně
sloužit a posilovat víru druhých. (Viz 2. Timoteovi 2:15–17, 22–26; 4:1–2, 5.)

Stručný přehled
2. Timoteovi 1. Pavel promlouvá o daru a moci Boží, jež získáváme skrze vysvěcení
ke kněžství. Učí, že duch „bázně“ (2. Timoteovi 1:7) nepochází od Boha a že se
nemáme stydět za své svědectví o Ježíši Kristu. Pavel vydává svědectví o tom, že
Ježíš Kristus ho povolal, aby kázal evangelium. (Viz 2. Timoteovi 1:11.)

2. Timoteovi 2. Pavel používá obraz dobrého vojáka, vítězného atleta a pracovitého
zemědělce, aby učil o potřebě vytrvat v těžkostech, abychom mohli získat věčnou
slávu. Ukazuje rozdíl mezi pravými a falešnými učiteli a mezi nádobami ke cti
a k potupě. Varuje Timotea, aby se vyvaroval sporů a trpělivě učil ty, kteří potřebují
činit pokání.

2. Timoteovi 3–4. Pavel popisuje zlovolné poměry v posledních dnech
a povzbuzuje Timotea, aby ve své roli vedoucího kněžství používal písma. Píše o své
blížící se smrti a prohlašuje: „Víru jsem zachoval.“ (2. Timoteovi 4:7.) Pavel vydává
svědectví o tom, že ho Pán odevzdá „království … nebeskému“. (2. Timoteovi 4:18.)

2. T IMOTEOVI
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2. Timoteovi
Úvod
Apoštol Pavel ve své druhé epištole Timoteovi učil, že strach nepochází od Boha,
a radil mu, aby se nestyděl za své svědectví o Ježíši Kristu. Povzbuzoval Timotea,
aby věrně překonával zkoušky, a řekl mu, že má Svaté učit pokání. Vysvětlil
Timoteovi, že ačkoli se odpadlictví a zlovolnost rozšíří jak v jejich době, tak
v posledních dnech, má zůstat věrný pravdám, kterým se již naučil. Pavel také učil
o účelu písem. Svůj dopis zakončil tím, že Timotea povzbudil, aby pilně vykonával
svou službu.

2. Timoteovi 1
Pavel radí Timoteovi, aby se nestyděl za evangelium
Vzpomeňte si na nějakou situaci, kdy jste zakusili strach. Kde jste byli? Co
jste dělali?

President Gordon B. Hinckley vysvětlil, jak nás může strach ovlivnit: „Kdo mezi
námi může říci, že nepocítil strach? Nevím o nikom, kdo by ho byl zcela ušetřen.
Někteří samozřejmě prožívají strach ve větší míře než jiní. Někteří jsou schopni se
nad něj povznést rychle, ale jiné polapí, oslabí, a dokonce dožene k prohře.
Trpíme strachem z posměchu, strachem ze selhání, strachem ze samoty či
strachem z nevědomosti. Někteří mají strach z přítomnosti a jiní z budoucnosti.

Někteří nesou břemeno hříchu a dali by téměř cokoli za to, aby se od těchto břemen osvobodili,
ale mají strach změnit svůj život. Vezměme na vědomí, že strach nepochází od Boha, ale že tento
trýznivý a rozkladný prvek pochází naopak od protivníka pravdy a spravedlivosti. Strach je
pravým opakem víry. Jeho účinky jsou zhoubné, ba i smrtící.“ („God Hath Not Given Us the Spirit
of Fear“, Ensign, Oct. 1984, 2.)

Jak by mohl strach ovlivnit naši schopnost žít podle evangelia?

Během studia 2. Timoteovi 1 vyhledejte zásadu, která vám může pomoci
překonat strach.

Zatímco byl Pavel na sklonku svého života uvězněn v Římě, napsal svou druhou
epištolu Timoteovi. Jak je zaznamenáno v 2. Timoteovi 1:1–5, Pavel vyjádřil touhu
vidět Timotea a vybavil si jeho upřímnou víru.

Přečtěte si 2. Timoteovi 1:6–8 a zjistěte, co Pavel Timoteovi připomněl, že má
udělat, aby překonal strach.

„Dar Boží“, který se přijímá vkládáním rukou (2. Timoteovi 1:6), se pravděpodobně
týká Ducha Svatého. Slovo „rozněcoval“ ve verši 6 znamená znovu zažehnout nebo
oživit. Pavel radil Timoteovi, aby znovu roznítil dar Ducha Svatého neboli aby
k sobě přizval Ducha Svatého.

Jaká požehnání mohou podle 2. Timoteovi 1:7 plynout z toho, že při sobě
máme Ducha?
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Pavel hovořil o světském strachu, který působí úzkost, nejistotu a znepokojení a liší
se od toho, co se v písmech označuje jako „bázeň Hospodinova“. (Přísloví 9:10.)
Báti se Pána znamená „cítiti úctu a respekt před ním a poslouchati jeho přikázání“.
(Průvodce k písmům, „Báti se, bázeň, strach“, scriptures.lds.org.) Naše bázeň
neboli úcta vůči Pánu nás může posílit vůči světskému strachu.

Z Pavlovy rady Timoteovi se můžeme naučit zásadě, že když budeme upřímně
usilovat o to, abychom měli při sobě Ducha, budeme moci překonávat strach
a nestydět se za své svědectví o Ježíši Kristu.

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

a. Jak můžete dávat najevo, že se nestydíte za své svědectví o Ježíši Kristu?

b. Kdy vám Duch pomohl překonat světský strach nebo vám dodal odvahu,
abyste byli pevní ve svém svědectví o Ježíši Kristu?

Přemítejte o tom, co můžete dělat pro to, abyste zvali Ducha, aby byl s vámi, abyste
tak dokázali překonávat světský strach a nestydět se za své svědectví o Ježíši Kristu.

Jak je zaznamenáno v 2. Timoteovi 1:9–18, Pavel nabádal Timotea, aby zůstal věrný
pravé nauce. Svědčil o spásné moci Ježíše Krista, která umožňuje vzkříšení,
nesmrtelnost a věčný život.

2. Timoteovi 2
Pavel nabádá Timotea, aby věrně vytrval v těžkostech
Jak je zaznamenáno v 2. Timoteovi 2:1–9, Pavel povzbudil Timotea, aby se spoléhal
na evangelium a vytrval v těžkostech jako dobrý voják. Pavel také řekl, že jako
Kristův učedník zakusil mnoho zkoušek.

Přečtěte si 2. Timoteovi 2:10–12 a zjistěte, proč Pavel podle svých slov v takových
těžkostech vytrval. Vyvolenými (viz verš 10) jsou míněni věrní členové Církve (viz
NaS 29:7) a slovo trpět ve verši 12 znamená vytrvat a zůstat stálými.

Jednou ze zásad, jimž se můžeme z těchto veršů naučit, je to, že když vytrváme
v těžkostech a zůstaneme věrnými Pánu, budeme moci pomoci sobě i druhým
získat spasení skrze Ježíše Krista.

Jak můžeme druhým pomoci získat spasení skrze Ježíše Krista tím, že věrně
vytrváme ve svých vlastních zkouškách? ____________________

V 2. Timoteovi 2:13–19 Pavel radil Timoteovi, aby připomínal Svatým, že se mají
vyhýbat sváru a odstoupit od nepravosti (viz verš 19). Zvažte možnost si
v 2. Timoteovi 2:19 označit poslední větu.
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Aby Pavel pomohl Timoteovi porozumět tomu, že je zapotřebí, aby Svatí činili
pokání, použil různé druhy nádob jako přirovnání ke členům domácnosti, neboli
Církve, Ježíše Krista.

Přečtěte si 2. Timoteovi 2:20 a zjistěte, jaké druhy nádob jsou „v domě pak
velikém“. Slova „některé zajisté ke cti, některé pak ku potupě“ naznačují, že
někteří členové Církve byli způsobilí a zasvětili se ušlechtilým záměrům, zatímco
jiní nikoli.

Přečtěte si 2. Timoteovi 2:21 a zjistěte, díky čemu se člověk stane vhodnou
„nádobou … užitečnou Pánu“. Slova „[očistit se] od těch věcí“ znamenají důkladně
se očistit od nepravosti. (Viz 2. Timoteovi 2:19.)

Z Pavlova přirovnání se můžeme naučit zásadě, že jestliže se očistíme od
nepravosti, budeme moci lépe sloužit Pánu.

Co můžeme dělat, abychom se očistili od nepravosti?

Přečtěte si 2. Timoteovi 2:22 a zjistěte, co například můžeme podle toho, co Pavel
napsal, dělat, abychom se očistili od nepravosti.

Starší Jeffrey R. Holland z Kvora Dvanácti apoštolů uvedl příklad toho, jak se tato
zásada vztahuje na misionáře:

„Pán vyznačil čáry způsobilosti pro ty, kteří jsou povoláni pracovat s Ním na
tomto díle. Žádný misionář nemůže nečinit pokání ze sexuálního přestupku nebo
z vulgární řeči nebo ze záliby v pornografii, a přitom očekávat, že může vyzývat
druhé, aby právě z toho činili pokání oni! To dělat nemůžete. Nebude s vámi
Duch a slova se vám budou zadrhávat v hrdle, když se je budete snažit vyslovit.
Nemůžete se vydat po ‚zakázaných cestách‘ [1. Nefi 8:28], jak je nazval Lehi,

a očekávat, že můžete vést druhé po ‚těsné a úzké‘ [2. Nefi 31:18] cestě – to zkrátka nelze.

Avšak tato výzva má pro vás řešení právě tak, jako má řešení pro onoho zájemce, kterého budete
učit. Ať jste kdokoli a ať jste udělali cokoli, může vám být odpuštěno. Každý z vás … může
zanechat každého přestupku, s nímž možná zápasíte. Toto je ten zázrak odpuštění, zázrak
Usmíření Pána Ježíše Krista. Nemůžete to ale udělat, aniž byste se aktivně zavázali žít podle
evangelia, a nemůžete to udělat, aniž byste činili pokání z toho, z čeho je potřeba ho činit. Žádám
vás, … abyste byli aktivní a abyste byli čistí. A je-li to nutné, prosím vás, abyste se stali aktivními
a abyste se stali čistými.“ („My všichni jsme zapojeni“, Liahona, listopad 2011, 45.)

Přemítejte o tom, proč je nezbytné být očištěni od hříchu, když hlásáme
evangelium. Zamyslete se nad jakýmikoli hříchy, ze kterých možná potřebujete
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činit pokání, abyste mohli lépe sloužit Pánu. Pamatujte na to, že zatímco budete
usilovat o to, abyste se stali čistými a neposkvrněnými, může vám být významným
zdrojem pomoci váš biskup nebo president odbočky.

2. Timoteovi 3
Pavel popisuje nebezpečné časy posledních dnů
Pocítili jste někdy obavy, že vy nebo vaše budoucí děti možná nebudete schopni
odolávat zlu současného světa?

Apoštol Pavel učil Timotea, jak překonávat nebezpečí světa. Přečtěte si 2. Timoteovi
3:1–5 a vyhledejte některá nebezpečí, která podle Pavla v životě zakusí Timoteus
i my nebo kterých budeme svědky.

Vzpomeňte si na nějaký nedávný okamžik, kdy jste si možná povšimli takových
typů nebezpečného chování.

Pavel v 2. Timoteovi 3:6–13 pokračoval v popisování těchto nebezpečí a prorokoval
o tom, že v posledních dnech se ještě zhorší.

Ve 2. Timoteovi 3:7 si povšimněte, že se Pavel zmínil o těch, kteří se „vždycky …
učí, ale nikdy ku poznání pravdy přijíti nemohou“. Uveďte některé význačné
filosofie a myšlenky současné doby, jež jsou v rozporu s pravdou, kterou Bůh zjevil
skrze své proroky. ____________________

Poté, co Pavel popsal tato nebezpečí, dal Timoteovi – a také nám – radu týkající se
toho, jak tato duchovní nebezpečí překonávat.

Přečtěte si 2. Timoteovi 3:14–17 a vyhledejte Pavlovu radu. (Povšimněte si toho, že
2. Timoteovi 3:15–17 jsou verše z mistrovství v písmu. Mohli byste si je nějak
výrazně označit, abyste je v budoucnu dokázali najít.)

Přemýšlejte o tom, co by mohla znamenat slova „zůstávej v tom, čemužs se naučil,
a cožť jest svěřeno“. (2. Timoteovi 3:14.)

Z těchto veršů se můžeme naučit těmto dvěma zásadám: Budeme-li se neustále
držet pravd, kterým jsme se naučili z důvěryhodných zdrojů a z písem,
budeme moci překonat duchovní nebezpečí posledních dnů. Když budeme
studovat písma, budeme se moci učit nauce a přijímat nápravu a poučení, jež
nám pomohou růst k dokonalosti.

2. Ve studijním deníku popište nějakou situaci, kdy vám písma
pomohla jednou nebo více uvedenými možnostmi:

a. Porozuměním určité nauce evangelia

b. Prostřednictvím pokárání nebo nápravy týkající se určitých vašich myšlenek,
rozhodnutí nebo chování, které nebyly správné

c. Tím, že jste získali odpověď na modlitbu nebo pokyn ohledně možného
řešení určitého problému

Mistrovství v písmu – 2. Timoteovi 3:15–17
3. Udělejte si chvíli na to, abyste se naučili nazpaměť 2. Timoteovi

3:16–17. Poté si do studijního deníku napište: Naučil(a) jsem se
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nazpaměť 2. Timoteovi 3:16–17. Zamyslete se nad tím, jak byste mohli tento
týden studovat písma tak, aby vám do života mohla vstoupit zaslíbení spojená
s těmito verši.

2. Timoteovi 4
Pavel prohlašuje, že bojoval dobrý boj, a pověřuje Timotea, aby dále kázal
2. Timoteovi je pravděpodobně posledním dopisem apoštola Pavla, který před svou
smrtí napsal. Přečtěte si 2. Timoteovi 4:1–5 a vyhledejte dvě věci: 1) Pavlovu radu
Timoteovi a 2) Pavlovo proroctví ohledně budoucnosti dávné křesťanské Církve.
Slova „ponoukej v čas neb ne v čas“ ve verši 2 znamenají být pilný v díle Páně
a kárat neboli napravovat ty, kteří nejsou. (Viz Překlad Josepha Smitha, poznámka
pod čarou b u 2. Timoteovi 4:2 [v anglickém vydání Bible SPD].)

Své odpovědi si zapište do této tabulky:

Pavlova rada Timoteovi Pavlovo proroctví ohledně dávné křesťanské Církve

Proč podle vás Pavel povzbuzoval Timotea, aby dále kázal a sloužil lidem, přestože
věděl, že se mnozí od pravdy odvrátí?

Přečtěte si 2. Timoteovi 4:6–8 a zjistěte, co Pavel napsal o svém vlastním úsilí šířit
evangelium.

Povšimněte si toho, že Pavlovy zmínky o sportu týkající se toho, že bojoval dobrý
boj a dokončil běh, popisují, jak s věrností naplnil své poslání. Co Pavel podle
verše 8 věděl, že ho čeká po smrti?

Z těchto veršů se můžeme naučit této zásadě: Pokud zůstaneme věrní ve všem,
co od nás Pán požaduje, obdržíme korunu spravedlivosti. „Koruna
spravedlivosti“ zahrnuje to, že se staneme takovými, jako je Nebeský Otec.

4. Do studijního deníku si napište příklady požadavků, které Pán dal
mládeži Církve, aby jim pomohl stát se více takovými, jako je Otec

v nebi. (Potřebujete-li pomoc, podívejte se do brožurky Pro posílení mládeže.)
Poté si napište odpovědi na tyto otázky:

a. Proč by se mladí lidé mohli rozhodnout, že přestanou být v některých těchto
požadavcích věrní?

b. Kdo z těch, koho znáte, je podobně jako Pavel dobrým příkladem člověka,
který zůstává věrný, přestože je to obtížné? Co tento člověk udělal, co je
příkladem této zásady?

Jak je zaznamenáno v 2. Timoteovi 4:9–22, Pavel v závěru svého dopisu vysvětlil, že
i když se občas během své práce cítil osamělý, věděl, že Pán byl s ním
a posiloval ho.

Pamatujte na to, abyste zůstávali věrní a činili to, co po vás Pán požaduje. Mohli
byste si zapsat dojmy nebo nabádání, jichž se vám možná během studia této lekce
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od Nebeského Otce dostalo. Zvažte možnost dát si za cíl, že na základě svých
dojmů budete jednat.

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

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

Další otázky, úvahy a postřehy, o které bych se rád(a) podělil(a) se svým učitelem:
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Úvod k Titovi
Proč studovat tuto knihu?
Pavlův dopis Titovi, stejně jako jeho dopisy Timoteovi, obsahuje nadčasové rady
apoštola Pavla určené místnímu vedoucímu Církve. Pavel napsal, že zaslíbení
naděje „života věčného“ se nám od Boha poprvé dostalo v předpozemském životě
„před časy věků“. (Titovi 1:2.) Učil, že Svatí se mají těšit na blahoslavenou naději
oslavení a na Druhý příchod. (Viz Titovi 2:13.) Pavel psal Titovi také o „obmytí
druhého narození“ a „obnovení Ducha Svatého“ (Titovi 3:5), čímž poukazoval na
obřad křtu a na očišťující účinek přijetí daru Ducha Svatého, které nás připravují na
to, abychom „byli dědicové v naději života věčného“ (Titovi 3:7). Skrze studium
inspirovaných rad, které Pavel udělil Titovi, můžete prohloubit svou víru v to, že
nauky a obřady evangelia přinášejí naději na věčný život.

Kdo napsal tuto knihu?
Knihu Titovi napsal Pavel. (Viz Titovi 1:1.)

Kdy a kde byla napsána?
Je pravděpodobné, že Pavel napsal epištolu Titovi mezi sepsáním 1. a 2. epištoly
Timoteovi, kolem roku 64–65 po Kr. (Viz Průvodce k písmům, „Pavlovy epištoly“,
scriptures.lds.org.) Napsal ji poté, co byl poprvé uvězněn v Římě. Pavel neuvedl,
kde se právě nacházel, když tuto epištolu psal.

Pro koho byla tato kniha napsána a proč?
Pavel tuto epištolu napsal Titovi, o kterém hovořil jako o vlastním synovi „u víře
obecné“. (Titovi 1:4.) Titus byl Řek (viz Galatským 2:3) a k evangeliu ho obrátil sám
Pavel (viz Bible Dictionary v anglickém vydání Bible SPD, „Titus“). Titus po svém
obrácení pracoval s Pavlem na šíření evangelia a organizování Církve. (Viz Bible
Dictionary v anglickém vydání Bible SPD, „Titus“.) Pomohl vybírat příspěvky pro
chudé v Jeruzalémě (viz 2. Korintským 8:6, 16–23) a také doprovodil Pavla na radu
v Jeruzalémě (viz Galatským 2:1). Pavel Tita pověřil, aby Svatým, kteří žili v Korintu,
doručil jeho první epištolu. (Viz 2. Korintským 7:5–15.) Pavel Titovi napsal, aby ho
posílil v pověření vést odbočku Církve na Krétě a pečovat o ni navzdory
protivenství. (Viz Titovi 1:5, 10–11; 2:15; 3:10.)

Jaké jsou charakteristické rysy této knihy?
Tento dopis je spolu s 1. a 2. Timoteovi jednou z pastorálních epištol (určenou
pastorovi neboli vedoucímu v Církvi). (Viz Bible Dictionary v anglickém vydání
Bible SPD, „Pauline Epistles“.) Epištola Titovi nám poskytuje nejranější důkaz
o tom, že na Krétě, řeckém ostrově ve Středozemním moři, byla ustanovena Církev.
(Viz Titovi 1:5.) Titovou zodpovědností bylo povolávat na ostrově nové biskupy.
Pavel uvedl některé duchovní požadavky pro biskupy. (Viz Titovi 1:6–9.) Kromě
toho udělil mužům, ženám a služebníkům konkrétní rady ohledně toho, jak se mají
Svatí vhodně chovat. (Viz Titovi 2:2–10.)
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Stručný přehled
Titovi 1. Pavel vyzývá Tita, aby vysvětil církevní vedoucí, a poté uvádí některé
požadavky pro biskupy. Nabádá Tita, aby napravil kacířství a pokáral falešné učitele,
kteří „vypravují o tom, že Boha znají, ale skutky svými toho zapírají“. (Titovi 1:16.)

Titovi 2. Pavel povzbuzuje Tita, aby pověřil starší členy Církve tím, aby se stali
příkladem pro mladší Svaté. Také Tita žádá, aby učil služebníky, aby se poddali
svým pánům. Pavel vysvětluje, jak mají učedníci žít, aby se připravili na Pánův
návrat. Popisuje vykoupení uskutečněné prostřednictvím Ježíše Krista.

Titovi 3. Pavel učí, že členové Církve mají být dobrými občany a spravedlivými
následovníky Ježíše Krista. Skrze křest můžeme prostřednictvím Pánovy milosti
obdržet věčný život.

TITOVI
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Titovi
Úvod
V této epištole apoštol Pavel nabádal Tita, misionáře, který s ním působil a který
v té době sloužil na Krétě, aby při výuce a napravování druhých používal zdravou
nauku. Také Titovi radil, aby učil Svaté být spravedlivým příkladem, mít naději na
vykoupení skrze Usmíření Ježíše Krista a i nadále konat dobré skutky.

Titovi 1
Pavel nabádá Tita, aby při výuce a napravování Svatých a dalších lidí na Krétě
používal zdravou nauku
Na biblické mapě č. 13, „Misionářské cesty apoštola Pavla“, v Průvodci k písmům
vyhledejte ostrov Kréta. Pavel na sklonku svého života napsal dopis Titovi, který na
Krétě sloužil jako církevní vedoucí. Titus se obrátil díky Pavlovi o několik let dříve
a po svém křtu s Pavlem sloužil v různých pověřeních. Pavel ve své epištole Tita
povzbudil a radil mu ohledně jeho povolání.

Jak je zaznamenáno v Titovi 1:1–6, Pavel svědčil o naději na věčný život, který mu
Bůh přislíbil předtím, než vznikl svět. (Viz Titovi 1:2.) Vysvětlil, že poslal Tita na
Krétu proto, aby tam uvedl Církev do pořádku a aby povolal muže, aby sloužili jako
biskupové.

Přečtěte si Tita 1:7–8 a zaměřte se na vlastnosti, které by měl biskup mít, a na
vlastnosti, kterých by se měl vyvarovat. To, co najdete, byste si mohli označit nebo
poznamenat.

Slovo svémyslný v Titovi 1:7 znamená tvrdohlavý nebo arogantní a mrzký zisk se
týká peněz, které jsou získány nepoctivými nebo jinak nespravedlivými prostředky.

Proč jsou podle vás určité vlastnosti, které Pavel uvedl, pro biskupy buďto
nezbytné, nebo se jich mají vyvarovat? ____________________

Přečtěte si Titovi 1:9 a vyhledejte další vlastnost, kterou by měli biskupové mít.
„Učením zdravým“ se myslí pravá nauka.

V Titovi 1:9 se dozvídáme, že pro biskupy je důležité, aby se pevně drželi slova
Božího, aby dokázali využívat pravou nauku k povzbuzování druhých k životu
podle evangelia a „ty, kteříž odpírají, přemáhati“. Odpůrce je někdo, kdo mluví
proti nějaké myšlence (v tomto případě proti pravdivosti evangelia) nebo ji popírá.
Odpůrci mohou být jak nečlenové Církve, tak členové.

Jednou ze zásad, které se z Pavlova učení můžeme o biskupech naučit, je ta, že
budeme-li se pevně držet slova Božího, budeme schopni využívat pravou
nauku k povzbuzování druhých k životu podle evangelia Ježíše Krista
a k tomu, abychom dokázali, že ti, kteří se proti ní staví, se mýlí.

Zamyslete se nad tím, co řekl president Boyd K. Packer z Kvora Dvanácti apoštolů
o tom, jakou má pravá nauka moc, pokud jde o pomoc jednotlivcům žít podle
evangelia Ježíše Krista:
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„Pravá nauka, když je pochopena, mění postoje a chování.

Studium nauk evangelia zlepší chování rychleji, než by ho zlepšilo studium
chování. Přílišné zaměření se na nevhodné chování může vést k nevhodnému
chování. A to je důvod, proč klademe tak silný důraz na studium nauk
evangelia.“ („Little Children“, Ensign, Nov. 1986, 17.)

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

a. Co můžete udělat pro to, abyste byli připraveni učit pravé nauce, a tím
povzbuzovali druhé k životu podle evangelia? (Viz NaS 11:21.)

b. Jaké příklady situací z písem ukazují, jak někdo učil pravé nauce člověka,
který vyjadřoval pochyby či nepřátelství vůči Církvi nebo její nauce? (Uveďte
alespoň jeden příklad nějaké situace, kdy někdo činil pokání, protože byl
učen pravé nauce.)

Zamyslete se nad tím, kdy skutečnost, že jste se učili pravé nauce, pomohla
povzbudit nebo přesvědčit vás nebo někoho, koho znáte, abyste ve větší míře žili
podle evangelia Ježíše Krista.

Zatímco pravá nauka nám může pomoci povzbuzovat druhé, aby žili podle
evangelia, a s vírou a svědectvím reagovat na ty, kteří se Církvi staví na odpor,
nemusí to nutně vést k tomu, že člověk přijme nauku Ježíše Krista. Jelikož všichni
jednotlivci mají svobodu jednání, mohou si zvolit, zda pravou nauku přijmou, nebo
odmítnou.

2. Do studijního deníku si napište toto:

a. Uveďte alespoň tři verše z mistrovství v písmu, které jste v tomto roce
studovali a které by mohly být obzvláště užitečné, abychom povzbudili
druhé k životu podle evangelia. Vysvětlete, v jakém smyslu by každý verš
mohl být užitečný.

b. Uveďte alespoň tři verše z mistrovství v písmu, které by se daly použít
k tomu, aby vám pomohly reagovat na ty, kteří se staví na odpor učení nebo
praktikám Církve. Vysvětlete, jak by mohl každý z veršů pomoci učit pravé
nauce, a tím čelit jejich nesouhlasu.

Nadále si osvojujte klíčové pasáže z písem, abyste byli připraveni učit druhé
pravé nauce.

Jak je zaznamenáno v Titovi 1:10–16, Pavel učil Tita o tom, že se Svatí na Krétě musí
spoléhat na pravou nauku, neboť mezi nimi je mnoho podvodníků a falešných
učitelů. Radil Titovi, aby falešné učitele káral, aby upustili od svých chyb a byli
„zdraví u víře“. (Titovi 1:13.) Pavel také vysvětlil, že lidé projevují svůj blízký vztah
k Bohu prostřednictvím svých skutků.
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Titovi 2
Pavel radí Titovi, aby učil Svaté na Krétě, aby žili podle pravé nauky
Přečtěte si Titovi 2:1 a zjistěte, jaké další pokyny dal Pavel Titovi ohledně
pravé nauky.

Přečtěte si Titovi 2:3–5 a vyhledejte Pavlovu radu týkající se toho, jak mají starší
ženy žít a čemu mají učit mladší ženy. Poté si přečtěte Titovi 2:2, 6–8 a vyhledejte
Pavlovu radu týkající se toho, jak mají žít starší a mladší muži. Střízliví ve verši 2
znamená klidní nebo rozvážní a opatrní znamená schopní se ovládat. Projevovat
vážnost ve verši 7 znamená být důstojný a uctivý. Slova „ve všech věcech sebe
samého vydávaje za příklad dobrých skutků“ v Titovi 2:7 znamenají být dobrým
příkladem toho, kdo žije podle evangelia. Zvažte možnost označit si nebo
poznamenat všechny Pavlovy rady, které se vás týkají.

Jednou z pravd, kterým se můžeme z Pavlovy rady Titovi naučit, je ta, že
následovníci Ježíše Krista mají být druhým dobrým příkladem.

3. Zamyslete se nad některým starším členem svého sboru nebo
odbočky, který je dobrým příkladem člověka, jenž žije podle

evangelia a je mu oddán. Do studijního deníku si napište, jak vám příklad
tohoto člověka pomáhá.

Vyberte si jeden příklad chování uvedený v Titovi 2:2–8 a stanovte si cíl, že toto
chování lépe začleníte do svého života, abyste tak mohli svým dobrým příkladem
žehnat ostatním.

V Titovi 2:9–10 je zaznamenáno, že Pavel radil Titovi, aby učil členy Církve, kteří
pracovali jako služebníci, aby byli v jednání se svými pány čestní a příjemní. Tím, že
budou tito členové Církve čestní a příjemní, budou ctít Pána a budou svým
zaměstnavatelům dobrým příkladem.

Přečtěte si Titovi 2:11–15 a zjistěte, co činí evangelium pro Svaté a co Kristus učinil
pro každého z nás. Mohli byste si označit, na co se mají lidé podle evangelia těšit.
V Překladu Josepha Smitha zní Titovi 2:11 takto: „Neboť zjevila se milost Boží,
která přináší spasení všem lidem.“ (Viz Překlad Josepha Smitha, poznámka pod
čarou b u Titovi 2:11 [v anglickém vydání Bible SPD].)

Na základě Pavlova učení v Titovi 2:14 se dozvídáme, že Ježíš Kristus za nás dal
sám sebe, aby nás vykoupil a očistil. „Lid zvláštní“ ve verši 14 označuje Pánův
milovaný lid, který On vykoupil (viz 1. Petrova1:18–19; 2:9) a který se zavazuje, že
bude dodržovat Jeho přikázání (viz Exodus 19:5–6).

Titovi 3
Pavel říká Titovi, co musí Svatí na Krétě dělat poté, co se dali pokřtít
Jak je zaznamenáno v Titovi 3:1–2, Pavel radil Titovi, aby Svaté na Krétě učil, že mají
dodržovat zákon země a být druhým dobrým příkladem díky tomu, že budou mírní
a nebudou o ostatních špatně hovořit. Přečtěte si Titovi 3:3–8 a zjistěte, co Pavel
řekl o tom, jak ho, členy Církve na Krétě a všechny Svaté změnilo evangelium
Ježíše Krista.
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Všimněte si, jak podle Tita 3:3 Pavel popsal sám sebe a další členy Církve předtím,
než se dozvěděli o evangeliu Ježíše Krista. V Titovi 3:4–6 byste si mohli označit,
díky čemu se tito lidé změnili. Slova „obmytí druhého narození“ v Titovi 3:5
znamenají být pokřtěn.

Zamyslete se nad tím, jak jste se díky evangeliu Ježíše Krista změnili.

4. V Titovi 3:8 si povšimněte toho, že Pavel radil Svatým, ať „se snaží
v dobrých skutcích předčiti“. Do studijního deníku si napište něco

o dobrých skutcích, které konáte a které budete konat i nadále, abyste dávali
najevo svou víru v Boha.

Jak je zaznamenáno v Titovi 3:9–15, Pavel radil Svatým, aby se vyhýbali svárům
neboli hádkám s nevěřícími. Také Titovi řekl, že na Krétu pošle další
vedoucí Církve.

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

Prostudoval(a) jsem si Tita a dokončil(a) jsem tuto lekci (datum).

Další otázky, úvahy a postřehy, o které bych se rád(a) podělil(a) se svým učitelem:
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Úvod k Filemonovi
Proč studovat tuto knihu?
Epištola Filemonovi obsahuje osobní rady apoštola Pavla ohledně situace týkající se
Filemonova otroka Onezima. Při studiu této epištoly se můžete naučit tomu, že
když se lidé stanou členy Církve Ježíše Krista, stávají se bratry a sestrami
v evangeliu. (Viz Filemonovi 1:16.) Můžete také pocítit, že důležitou povinností
učedníků Ježíše Krista je projevovat milosrdenství a odpuštění druhým. (Viz
Filemonovi 1:16–17.)

Kdo napsal tuto knihu?
Epištolu Filemonovi napsal Pavel. (Viz Filemonovi 1:1.)

Kdy a kde byla napsána?
Pavel připravil epištolu Filemonovi v době, kdy byl poprvé vězněn v Římě, kolem
roku 60–62 po Kr. (Viz Filemonovi 1:1, 9; Průvodce k písmům, „Pavlovy epištoly“,
scriptures.lds.org.)

Pro koho byla tato kniha napsána a proč?
Tato epištola „je osobní dopis o Onezimovi, otrokovi, který oloupil Filemona, svého
pána, a utekl do Říma“. (Průvodce k písmům, „Pavlovy epištoly“.) Filemon byl
zřejmě obrácený Řek, který žil v Kolossis. (Viz Kolossenským 4:9.) Umožnil
kongregaci Církve, aby se setkávala v jeho domově. (Viz Filemonovi 1:2, 5.) Onezim
se poté, co utekl, stal členem Církve a milovaným bratrem v Pánu. (Viz Filemonovi
1:16; Filemonovi 1:10–12.)

Pavel napsal Filemonovi, aby ho povzbudil k tomu, aby Onezima přijal zpět jako
bratra v evangeliu, aniž by mu uštědřil tvrdé tresty, jak to bylo v případě uprchlých
otroků obvyklé. (Viz Filemonovi 1:17.) Pavel dokonce nabídl, že Filemonovi nahradí
veškerou finanční ztrátu, kterou mu Onezim způsobil. (Viz Filemonovi 1:18–19.)

Jaké jsou charakteristické rysy této knihy?
Epištola Filemonovi je z Pavlových epištol nejkratší a patrně nejosobnější. Je to
dopis adresovaný soukromé osobě, a jako takový neobsahuje mnoho nauky.
Nicméně Pavlova prosba, aby se Filemon smířil s otrokem Onezimem, ukazuje, jak
nauky evangelia uplatňovat v každodenním životě – v tomto případě ukazuje, že
náš vztah s Ježíšem Kristem nás uvádí do rodinného vztahu se všemi dalšími
následovníky Krista, a podtrhuje důležitost milosrdenství a odpuštění.

Stručný přehled
Filemonovi 1. Pavel Filemona chválí za lásku, kterou projevuje Svatým. Vysvětluje,
že Onezim, Filemonův uprchlý otrok, se obrátil k evangeliu. Pavel Filemona žádá,
aby Onezima přijal zpět jako bratra v Pánu. Nabízí Filemonovi, že mu nahradí
veškerou finanční ztrátu, kterou mu Onezim způsobil.
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27. BLOK: 3. DEN

Filemonovi
Úvod
V této epištole apoštol Pavel chválil Filemona za jeho víru a lásku ke Spasiteli a ke
členům Církve. Radil mu, aby přijal zpět svého uprchlého otroka Onezima jako
bratra v evangeliu.

Filemonovi
Pavel radí Filemonovi, aby přijal uprchlého otroka Onezima jako bratra v evangeliu

1. Jako členové Církve se často setkáváme s novými lidmi. Představte
si, že se členem vašeho sboru nebo odbočky stává někdo nový. Do

studijního deníku si napište něco o sociálních překážkách, kterým by člověk
mohl čelit, když vstoupí do Církve nebo když se přistěhuje do nového sboru či
odbočky. Pokud jste v nedávných letech vstoupili do Církve nebo jste se
přistěhovali do nového sboru či odbočky, popište jakékoli sociální překážky,
kterým jste čelili.

Zamyslete se nad těmito otázkami: Jak jednáte s novými členy svého sboru nebo
odbočky? Jak jednáte se členy Církve, kteří se chovají odlišně, mají jiné zájmy či
patří k jiné sociální skupině než vy?

Při studiu epištoly apoštola Pavla určené Filemonovi vyhledejte pravdu, která vás
může vést v jednání s ostatními členy Církve.

Když byl Pavel poprvé vězněn v Římě, zatímco byl v domácím vězení, napsal
Filemonovi, který byl pravděpodobně řeckým obráceným do Církve. Jak je
zaznamenáno ve Filemonovi 1:1–3, Pavel v úvodu své epištoly pozdravil Filemona
a další, mezi něž patřila kongregace, která se scházela ve Filemonově domě.

Přečtěte si Filemonovi 1:4–7 a zjistěte, proč Pavel Filemona chválil. V tomto
kontextu se slovem společnost míní součinnost a vztahy a slova „mocná byla“
znamenají být činným nebo působit.

Mohlo by být užitečné vědět, že když Pavel řekl, že „střeva svatých občerstvena
jsou“ (Filemonovi 1:7), měl tím na mysli, že je Filemon v srdci povzbudil.

Důvodem, proč Pavel napsal Filemonovi, bylo hlavně to, že chtěl hovořit o situaci,
která se týkala Filemona a jeho služebníka neboli otroka jménem Onezim. Onezim
uprchl a možná Filemonovi něco odcizil. (Viz Filemon 1:18.) Otroctví nebylo
v židovsko-křesťanské kultuře Nového zákona považováno za špatné a římský
zákon je schvaloval. Trest za útěk u otroků zahrnoval kruté bití, vypálení cejchu na
čelo, nebo dokonce zabití. Onezim se po svém útěku setkal s apoštolem Pavlem.

Přečtěte si Filemonovi 1:8–12 a zjistěte, o co Pavel Filemona naléhavě žádal.

Pokud byste byli na Filemonově místě, co byste si možná mysleli nebo jak byste se
cítili poté, co byste obdrželi Pavlovu žádost?

Povšimněte si slov „kteréhož jsem zplodil v vězení svém“. (Filemonovi 1:10.)
Jedním významem slovesa zplodit je dát někomu život. Zatímco Pavel pobýval ve
vězení, pomohl Onezimovi začít nový život jakožto následovníka Ježíše Krista.
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Jak je zaznamenáno ve Filemonovi 1:13–14, Pavel si přál, aby s ním Onezim zůstal
a pomáhal mu, avšak nikoli bez Filemonova souhlasu.

Přečtěte si Filemonovi 1:15–16 a zjistěte, jak měl Filemon podle Pavla pohlížet na
svůj vztah k nově obrácenému Onezimovi. To, co najdete, byste si mohli označit
nebo poznamenat.

Proč mohlo být pro Filemona obtížné pohlížet na Onezima jako na „bratra milého“
(Filemonovi 1:16)?

Z verše 16 se dozvídáme pravdu, že jsme bratry a sestrami v evangeliu.

Jsme všichni duchovní děti Nebeského Otce (viz Židům 12:9), a jako takoví jsme
všichni bratři a sestry. Jsme navíc duchovně znovuzrozeni skrze obřady křtu
a konfirmace, neustálé uplatňování víry v Ježíše Krista a důsledné pokání. Tímto
způsobem se stáváme syny a dcerami Ježíše Krista (viz Mosiáš 5:7), a tudíž bratry
a sestrami v Jeho rodině smlouvy. V Božím království se stáváme bez ohledu na své
pohlaví, kulturu, věk, prostředí, z nějž pocházíme, nebo společenské postavení sobě
rovnými.

Při čtení následujících slov presidenta Spencera W. Kimballa se zaměřte na to, jak
může pravda, která spočívá v tom, že jsme bratry a sestrami v evangeliu, ovlivnit
způsob, jakým jednáme s druhými, a to zejména s novými členy Církve:

„Když čtu krátkou Pavlovu epištolu Filemonovi, vždy se cítím povznesen; učí nás
zásadě a duchu, který souvisí s bratrstvím v evangeliu. …

Je pro mě inspirací a radostí být svědkem toho, jak tento duch působí v Církvi,
a dívat se, jak Svatí přijímají ty, kteří denně vstupují do království našeho Pána,
jak jim pomáhají a modlí se za ně. Nabízejte si pomocnou ruku i nadále – a také
mnohým dalším, kteří do Církve vstoupí. Vítejte je, mějte je rádi a navazujte

s nimi přátelství.

Naneštěstí se občas přihodí, že někteří z nás tak nečiní, a proslýchá se, že někteří odmítají ty,
které Pán přijal křtem. Jestliže se Pán ‚nestydí … jich nazývati bratřími‘ (Žid. 2:11), vezměme
tedy … své bratry a sestry za ruku a pozvedněme je do svého okruhu péče a lásky.“ („Always
a Convert Church: Some Lessons to Learn and Apply This Year“, Ensign, Sept. 1975, 4.)

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

a. Proč je podle vás důležité chápat, že jsme bratry a sestrami v evangeliu?

b. Kdy jste byli svědky toho, jak někdo jednal s druhými lidmi jako s bratry
a sestrami v evangeliu? Co dobrého z takové laskavosti a lásky vyplynulo?

3. Někomu z vašeho sboru či odbočky, kdo možná potřebuje pocítit,
že je milován a přijímán, napište dopis. Mohli byste vyjádřit obdiv

nad dary, které tento člověk má, a nad tím, jakým je přínosem, a říci mu, jak si
ho jakožto bratr či sestra v evangeliu vážíte. Po dokončení dopisu si do
studijního deníku napište jeho shrnutí.
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V rámci přípravy na to, že budete mít rozpoznat další pravdu, kterou Pavlova
epištola Filemonovi dokládá, si vybavte nějaký okamžik, kdy vám někdo ublížil
nebo se k vám zachoval špatně.

Přečtěte si Filemonovi 1:17 a zjistěte, co Pavel radil Filemonovi, aby udělal pro
Onezima, svého uprchlého otroka.

Pavel žádal Filemona, aby přivítal Onezima zpět do svého domu, aniž by mu
uštědřil tvrdé tresty, které uprchlí otroci obvykle dostávali. Z toho, co odráží Pavlův
pokyn určený Filemonovi, se dozvídáme, že učedníci Ježíše Krista projevují
druhým milosrdenství a odpuštění.

Proč může být někdy obtížné projevovat druhým milosrdenství a odpuštění?

Povšimněte si, že projevování milosrdenství a odpuštění těm, kteří se k nám
zachovali špatně, nutně neznamená, že jim umožníme, aby se vyhnuli následkům
svého počínání, ani to neznamená, že ihned obnovíme svou důvěru vůči nim.
Namísto toho to znamená, že druhým projevíme soucit a zapomeneme na pocity
zášti, hněvu a bolesti, které možná chováme. Tam, kde je to vhodné, můžeme také
těm, kteří se k nám zachovali špatně, umožnit, aby si naši důvěru získali zpět.

Přečtěte si Filemonovi 1:18–21 a zjistěte, co Pavel nabídl, že za Onezima učiní.

Právě tak, jako se Pavel přimlouval za Onezima, se Ježíš Kristus přimluví za nás
a bude hájit naši věc před Nebeským Otcem. (Viz NaS 45:3–5.) Ježíš Kristus také
zaplatil duchovní dluh, který dlužíme za své hříchy.

Budeme-li pamatovat na to, co pro nás Ježíš Kristus udělal, jak nám to může
pomoci, abychom druhým projevovali milosrdenství a odpuštění?

4. Do studijního deníku si napište odpověď na jednu nebo více těchto
skupin otázek (ujistěte se, že nebudete psát nic, co je příliš důvěrné

nebo osobní):

a. Kdy jste vy sami, podobně jako Filemon, museli projevit někomu jinému
milosrdenství a odpuštění? Jak jste tomuto člověku dokázali projevit
milosrdenství a odpuštění? Jak jste díky tomu byli požehnáni?

b. Kdy jste vy sami, podobně jako Onezim, doufali, že obdržíte milosrdenství
a odpuštění od někoho jiného? Jak jste usilovali o milosrdenství a odpuštění
tohoto člověka? Jak jste díky tomu byli požehnáni?

c. Kdy jste vy sami, podobně jako Pavel, byli prostředníkem mezi někým, kdo
usiloval o odpuštění, a člověkem, který měl odpuštění a milosrdenství
projevit? Jak jste dokázali tomuto provinilci pomoci, aby získal odpuštění,
a jak se vám podařilo pomoci člověku, kterému bylo ublíženo, aby provinilci
odpustil?

Přemýšlejte o tom, co můžete dělat pro to, abyste druhým projevovali milosrdenství
a odpuštění. Když budete usilovat o to, abyste pamatovali na odpuštění, abyste ho
přijímali a projevovali, Pán vám ve vašem úsilí bude pomáhat.

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

Prostudoval(a) jsem si Filemona a dokončil(a) jsem tuto lekci (datum).
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Další otázky, úvahy a postřehy, o které bych se rád(a) podělil(a) se svým učitelem:
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Úvod k Židům
Proč studovat tuto knihu?
Epištola Pavla k Židům svědčí o svrchovanosti Ježíše Krista. Kristus je větší než
andělé a má znamenitější jméno a vyšší poslání. Andělé jsou služebníci Boží, ale
Ježíš Kristus je Boží Syn. Tato kniha také učí tomu, že Ježíš je větší než Mojžíš a že
Jeho služba přinesla novou smlouvu, která je nadřazena smlouvě staré v rámci
zákona Mojžíšova. Kristovo kněžství, jakožto velikého vysokého kněze
Melchisedechova kněžství, je větší než kněžství vysokých kněží v zákoně
Mojžíšově.

Ačkoli je v písmech mnoho zmínek o smírné oběti Ježíše Krista, o Jeho Vzkříšení
a nanebevstoupení, kniha Židům zdůrazňuje pokračující působení Vykupitele
v životě všech těch, kteří se k Němu s poslušností a vírou obracejí. Studium knihy
Židům vám může pomoci lépe pochopit nauku o Usmíření a inspirovat vás k tomu,
abyste žili s vírou v Nebeského Otce a Ježíše Krista.

Kdo napsal tuto knihu?
Většina Svatých posledních dnů přijímá jako autora této knihy Pavla. (Viz Průvodce
k písmům, „Pavlovy epištoly“, scripture.lds.org.) Nicméně jsou i tací, kteří
pochybují o tom, zda tuto epištolu napsal Pavel, protože její styl a jazyk se od jeho
ostatních dopisů liší. Panuje všeobecná shoda, že i v případě, že by ji Pavel
nenapsal, jedná se o jeho myšlenky, protože nauky obsažené v knize Židům jsou
v souladu s těmi, které se nacházejí v jeho ostatních dopisech. Prorok Joseph Smith
připisoval slova z epištoly Židům apoštolu Pavlovi. (Viz Učení presidentů Církve:
Joseph Smith [2008], 104.) Pro účely této příručky budeme za autora
považovat Pavla.

Kdy a kde byla napsána?
Nevíme, kde Pavel dopis Židům napsal. Také nevíme, kdy přesně byl napsán.
Nicméně většina předpokládá, že byl napsán kolem roku 60–62 po Kr., přibližně
v téže době jako Pavlovy dopisy Filipenským, Kolossenským, Efezským
a Filemonovi. (Viz Průvodce k písmům, „Pavlovy epištoly“, scriptures.lds.org.)

Pro koho byla napsána a proč?
Pavel napsal epištolu Židům, aby povzbudil židovské členy Církve, aby si uchovali
víru v Ježíše Krista a nevraceli se k dřívějšímu způsobu života. (Viz Židům
10:32–38.) Pod tlakem různých strastí mnozí tito židovští křesťané zřejmě odcházeli
z Církve a vraceli se do relativního bezpečí židovského uctívání v synagoze. (Viz
Židům 10:25, 38–39.) Pavel si přál ukázat těmto židovským křesťanům, že
i samotný zákon Mojžíšův ukazuje na Ježíše Krista a na Jeho Usmíření jako na
pravý zdroj spasení.

Jaké jsou charakteristické rysy této knihy?
Epištola Židům je spíše než dopis rozsáhlým kázáním, které opakovaně odkazuje
na písma a praktiky Izraelitů. Představuje nejdelší kázání v písmech ohledně toho,
proč a v jakém smyslu je Ježíš Kristus nadřazený všem věcem.
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Kniha Židům učí tomu, že Ježíš Kristus je větší než zákon, protože právě On tento
zákon dal. Také učí tomu, že proroci obdrželi moc skrze víru v Něj, že On je veliký
vysoký kněz, v němž byly naplněny oběti starozákonní doby, že je větší než andělé
a že právě skrze Jeho smírnou oběť můžeme obdržet odpuštění hříchů.

Kniha Židům je jedním z mála míst v Bibli, kde můžeme číst o proroku
Melchisedechovi (viz Židům 7:1–4) a o kněžství, které je po něm pojmenováno (viz
Židům 5:5–6, 10; 6:20; 7:11–17). Tato kniha učí tomu, že Melchisedechovo kněžství
je větší než kněžství Aronovo, a ukazuje, že spasení se nenachází v zákoně
Mojžíšově ani v obřadech vykonávaných levítskými kněžími, ale v Ježíši Kristu
a v obřadech kněžství Melchisedechova. (Viz Židům 7:5–28.) Židům 11:1–12:4
obsahuje důležité pojednání o víře a učí tomu, jak mohou jedinci důvěřovat Ježíši
Kristu.

Stručný přehled
Židům 1–6. Ježíš Kristus je přesným obrazem Otce. Je větší než andělé a všichni
proroci, kteří Ho předešli, včetně Mojžíše. Dávní Izraelité, kteří byli vyvedeni
z Egypta, nevešli do odpočinutí Páně, protože se v srdci zatvrdili vůči Ježíši Kristu
a Jeho služebníku Mojžíšovi. Ježíš, jakožto veliký vysoký kněz, je nadřazen všem
vysokým kněžím v zákoně Mojžíšově. Kristus byl skrze své utrpení zdokonalen. Do
odpočinutí Páně můžeme vejít a „k dokonalosti se [můžeme nést]“ skrze nauky
a obřady evangelia (Židům 6:1).

Židům 7–13. Melchisedechovo kněžství spravuje evangelium a je větší než kněžství
Aronovo. Svatostánek a obřady v zákoně Mojžíšově předznamenávaly Kristovo
působení. Ježíš Kristus naplnil Mojžíšův zákon tím, že prolil svou krev, skrze niž
můžeme obdržet spasení a odpuštění svých hříchů. Proroci a další muži a ženy
skrze víru vykonali spravedlivé skutky a zázraky.

ŽIDŮM
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27. BLOK: 4. DEN

Židům 1–4
Úvod
Apoštol Pavel učil židovské Svaté neboli židovské křesťany o pravé podstatě Ježíše
Krista. Učil je také o Spasitelově Usmíření a o některých požehnáních, která
z Usmíření pramení. Pavel se podělil o událost ze života dávných Izraelitů, kteří
putovali v pustině, aby učil Svaté tomu, co musí dělat, aby vešli v odpočinutí Páně.

Židům 1
Pavel učí o podstatě Ježíše Krista
Přečtěte si následující situace:

• Mladá žena je unavená tím, že ji nazývají „hodnou dívkou“, protože se
neúčastní některých činností svých přátel. Přemýšlí o tom, že ze svých zásad
sleví, aby mohla být součástí skupiny.

• Mladý muž, který slouží na misii na plný úvazek, si uvědomuje, že misionářská
práce je obtížnější, než očekával, a přemýšlí o tom, že se vrátí domů.

Co mají tyto situace společného? Z jakých důvodů mohou lidé přemýšlet o tom, že
se vzdají své snahy dělat to, o čem vědí, že je správné?

Apoštol Pavel napsal svou epištolu Židům v době, kdy někteří židovští obrácení
kvůli pronásledování nebo jinému nátlaku nenavštěvovali církevní shromáždění.
Vraceli se k tomu, s čím byli dobře obeznámeni – tedy do relativního bezpečí
tradičního židovského uctívání, k němuž nepatřila víra v Ježíše Krista. (Viz Židům
10:25, 38–39.) Pavel napsal tuto epištolu za účelem povzbuzení těchto členů Církve,
aby zůstali věrnými Ježíši Kristu.

Během studia této epištoly Židům se zaměřujte na pravdy, které vám mohou
pomoci zůstat věrnými Kristu, když budete mít pocit, jako byste to chtěli vzdát.

Přečtěte Židům 1:1–3, 10 a vyhledejte nauky, kterým Pavel učil židovské Svaté
o Spasiteli.

1. Do studijního deníku si napište nauky týkající se Ježíše Krista, které
najdete v Židům 1:1–3, 10. Z veršů 2 a 10 byste například mohli

rozpoznat tuto nauku: Ježíš Kristus stvořil nebesa a zemi. Podíváte-li se blíže,
zjistíte, že tyto verše učí některým dalším významným naukám o Spasiteli.

Rozpoznávání nauk a zásad
Písma obsahují mnohem více nauk a zásad, než kolik jich je uvedeno v této příručce semináře. Při
osobním studiu písem se procvičujte ve vyhledávání dalších pravd, které můžete ve svém životě
uplatňovat. Židům 1:1–3, 10 nabízí ideální příležitost procvičit si rozpoznávání nauk o Pánu
Ježíši Kristu.

Povšimněte si slov „obraz osoby jeho“ v Židům 1:3. Tato slova znamenají, že Ježíš
Kristus vypadá jako Nebeský Otec a má tentýž božský charakter. Slova „zdržuje
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všecko slovem mocnosti své“ v tomtéž verši znamenají, že Ježíš Kristus je
všemocný.

Zamyslete se nad tím, které pravdy, jež jste rozpoznali v Židům 1:1–3, 10, by vám
mohly pomoci, když jste pokoušeni, abyste se odvrátili od konání Pánovy vůle.

Častým tématem v knize Židům je svrchovanost Ježíše Krista. Například v Židům
1:4–14 Pavel poukázal na to, že Spasitel je větší než andělé. I v dalších kapitolách
poukazoval na dokonalost a svrchovanost Krista.

Proč by mohla znalost toho, že Ježíš Kristus je větší než všechno ostatní, pomoci
někomu, kdo zápolí s tím, aby Mu zůstal věrný? ____________________

Zaměřujte se dál na toto téma i při studiu zbývající části Pavlova dopisu Židům.

Židům 2
Pavel učí tomu, že Ježíš Kristus je vůdcem našeho spasení.
Přemýšlejte o tom, jak se vybírá kapitán nebo vůdce pro různé týmy nebo skupiny,
kterých se účastníte. (Například ve sportu, v diskusních kroužcích, v dramatických
kroužcích nebo ve školních klubech.) Na jaké předpoklady byste se zaměřili,
kdybyste si vybírali kapitána nebo vůdce?

Apoštol Pavel v Židům 2 vysvětlil židovským obráceným něco více o povaze
a identitě Ježíše Krista, aby jim pomohl pochopit, proč Ho mají dál následovat.
Přečtěte si Židům 2:10 a zjistěte, čeho je podle Pavlových slov Ježíš Kristus vůdcem.

Z tohoto verše se můžeme naučit tomu, že Ježíš Kristus je vůdcem našeho
spasení.

2. Do studijního deníku si napište odpověď na tuto otázku: V jakém
smyslu je Ježíš Kristus vůdcem našeho spasení?

Přečtěte si Židům 2:8–9, 14–18 a vyhledejte slova, která popisují, proč je Spasitel
oprávněn být vůdcem našeho spasení. To, co najdete, byste si mohli označit.

V Židům 2:9 se Pavlovo učení o tom, že Ježíš Kristus „maličko nižší byl nežli
andělé“, vztahuje na Spasitelovu blahosklonnost a Jeho sestoupení
z předsmrtelného trůnu, aby zakusil smrtelnost, utrpení a smrt, čímž „sestoupil pod
všechny věci“ (NaS 88:6). Slova „účastnost mají těla a krve“ v Židům 2:14
znamenají, že jsme smrtelní. Slova „k očištění hříchů lidu“ v Židům 2:17
znamenají, že Kristus byl schopen usmířit naše hříchy.

Co podle verše 9 Ježíš vykonal pro všechny lidi? Koho podle verše 14 přemohl skrze
své Usmíření?

Povšimněte si, že Pavel hovořil o Spasiteli nejen jako o vůdci našeho spasení, ale
nazval Ho také milosrdným a věrným nejvyšším knězem. (Viz Židům 2:17.) Pavel
připodobnil Ježíše Krista k židovskému vysokému knězi, neboť na vysokého kněze
bylo pohlíženo jako na prostředníka mezi lidmi a Bohem.

Proč je podle verše 18 Spasitel schopen nám pomáhat (nebo nás utěšit)?
____________________

Přečtěte si Židům 4:14–16 a vyhledejte další postřeh, který nám Pavel poskytl
ohledně toho, v jakém smyslu je Spasitel milosrdným a věrným vysokým knězem.
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Z Židům 2:17–18 a 4:14–16 můžeme rozpoznat tuto pravdu: Ježíš Kristus trpěl
a byl pokoušen ve všech věcech, a proto nás dokonale chápe a může nám
pomoci v časech potřeby. (Viz také Alma 7:11–13.)

3. Do studijního deníku si zapište své pocity a myšlenky týkajících se
toho, jak vám mohou pravdy, které jste rozpoznali v Židům 2,

pomoci, abyste si byli jisti svým rozhodnutím následovat Ježíše Krista jako
svého vůdce.

Židům 3–4
Pavel učí tomu, jak můžeme vejít v odpočinutí Páně
S čím si občas děláte starosti nebo co vás znepokojuje? Zamyslete se nad tím, jak
můžete nalézt pokoj a odpočinutí od těchto a dalších zdrojů nepokoje a úzkosti.

Židovští Svatí byli v Pavlově době kvůli tomu, že žili podle evangelia Ježíše Krista,
pronásledováni. Jak je zaznamenáno v Židům 3–4, Pavel se zmínil o jedné události
ze Starého zákona, aby učil Svaté, jak nalézt pokoj v tomto i příštím životě.

Poté, co byly děti Izraele v dávné době vysvobozeny z Egypta, popudily Pána svou
neposlušností k hněvu. V důsledku toho jim nebylo umožněno vstoupit
v odpočinutí Páně. (Viz Numeri 14; Jákob 1:7–8; Alma 12:33–37; 13:6, 12–13,
28–29.)

Zvažte možnost označit si v Židům 3:11 slova „odpočinutí mé“.

Přečtěte si Nauku a smlouvy 84:24 a zaměřte se na to, čemu tento verš učí o Pánově
odpočinutí.

Starší Bruce R. McConkie z Kvora Dvanácti apoštolů učil: „Praví Svatí vcházejí
v odpočinutí Páně během tohoto života, a když zůstanou věrni pravdě, pokračují
v tomto požehnaném stavu tak dlouho, dokud nebudou odpočívat s Pánem
v nebi. … Odpočinutí Páně týkající se smrtelníků znamená získat dokonalé
poznání božskosti velikého díla posledních dnů. … Odpočinutí Páně na věčnosti
znamená zdědit věčný život, získat plnost Pánovy slávy.“ (Mormon Doctrine, 2nd

ed. [1966], 633.)

Přečtěte si Židům 4:1 a zjistěte, čeho se Pavel obával, že někteří členové Církve
neudělají.

Přečtěte si tyto verše z písem: Židům 3:7–8, 12–15, 18–19; 4:2–3, 6–7, 11. Také si
přečtěte Překlad Josepha Smitha, Židům 4:3 (v Průvodci k písmům). Při četbě
těchto veršů se zaměřte na to, čemu Pavel opakovaně učil ohledně toho, jak
můžeme vstoupit v odpočinutí Páně.

Povšimněte si slov „nezatvrzujtež srdcí svých“. (Židům 3:8, 15; 4:7.) Tato slova
znamenají, že nemáme uzavírat srdce před pravdou a inspirací; že máme mít srdce
otevřené, ochotné a poslušné Boha a Jeho přikázání.

Z Pavlova učení se můžeme naučit tomu, že zůstaneme-li věrní Spasiteli
a nebudeme-li zatvrzovat srdce, vstoupíme v odpočinutí Páně.
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V jakém smyslu nám rozhodnutí věřit ve Spasitele a mít otevřené srdce vůči Božímu
záměru a plánu pomáhá zůstat věrnými Pánu? Vzpomeňte si na někoho, koho
znáte, a kdo je dobrým příkladem této zásady. Co konkrétně tento člověk dělá, aby
zůstal věrný?

4. Do studijního deníku si napište, co budete dělat, abyste zůstali
věrní Ježíši Kristu a měli své srdce vůči Němu otevřené.

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

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

Další otázky, úvahy a postřehy, o které bych se rád(a) podělil(a) se svým učitelem:
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28. BLOK: 1. DEN

Židům 5–6
Úvod
Apoštol Pavel učil, že ti, kdo přijímají kněžství, musí být povoláni Bohem a že Ježíš
Kristus byl povolán „od Boha [, aby byl] nejvyšším knězem podlé řádu
Melchisedechova“. (Židům 5:10.) Pavel povzbuzoval členy Církve, aby byli pilní
a měli víru, trpělivost a naději, že obdrží Boží zaslíbení.

Studujte písma každý den
Každodenní důsledné osobní studium písem vám může pomoci učit se evangeliu, rozvíjet
svědectví a slyšet hlas Páně. President Harold B. Lee řekl: „Nečteme-li každý den písma, naše
svědectví slábne [a] naše duchovnost se neprohlubuje.“ (Teachings of Presidents of the Church:
Harold B. Lee [2000], 66.) Když budete pokračovat ve studiu Nového zákona, budete v důsledku
každodenní četby písem požehnáni.

Židům 5
Pavel učí, že ti, kdo přijímají kněžství, musí být povoláni Bohem
Představte si, že některý váš známý si napíše na papírek Lékař a připne si jej na
košili. Ačkoli by měl na sobě jmenovku se správným označením, co byste si
pomysleli, kdyby se vás tento člověk pokusil operovat poté, co jste měli nehodu? Co
byste si pomysleli, kdyby měl na sobě jmenovku se slovy Strážce zákona a snažil se
vám dát pokutu za to, že jste udělali něco špatného?

Proč byste se zdráhali důvěřovat tomuto člověku, aby provedl úkony spojené
s označením profesí, které si přivlastnil?

Tento člověk by navzdory jmenovce se správným označením postrádal potřebnou
pravomoc a schopnost k provedení těchto úkonů. Právě tak, jako společnost
stanovila způsob pro získání pravomoci k vykonávání určitých zodpovědností, Bůh
stanovil způsob, jak obdržet pravomoc k vykonávání určitých zodpovědností v Jeho
Církvi. Při studiu Židům 5 vyhledejte vzor, který Bůh pro získání své pravomoci
stanovil.

Apoštol Pavel popsal Spasitele jako „velikého nejvyššího kněze“. (Židům 4:14.)
Přečtěte si Židům 5:1–3 a zjistěte, čemu Pavel učil ohledně úlohy vysokého kněze
mezi Izraelity podle zákona Mojžíšova.

„Podle zákona Mojžíšova byl předsedající úředník Aronova kněžství nazýván vysoký kněz. Tento
úřad byl dědičný a dědil se skrze prvorozeného z rodiny Aronovy, přičemž Aron sám byl prvním
vysokým knězem Aronova řádu.“ Vysoký kněz obvykle sloužil po zbytek života, avšak tohoto
úřadu se nakonec zmocnili zlovolní muži. „Vysocí kněží byli nepatřičně ustanovováni
a sesazováni na přání Heróda i Římanů. Mezi lety 37 př. Kr. až 68 po Kr. tento úřad zastávalo
28 různých mužů.“ (Bible Dictionary v anglickém vydání Bible SPD, „High priest“.)

Přečtěte si Židům 5:4 a zjistěte, jak se měl vysoký kněz vybírat.
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Abyste porozuměli tomu, jak byl Aron „povolán od Boha“ (Židům 5:4), přečtěte si
Exodus 28:1, který zaznamenává komunikaci, jež proběhla mezi Bohem a Mojžíšem
na hoře Sinai.

Zamyslete se nad tím, proč je důležité, že Bůh zjevil Aronovo povolání Mojžíšovi,
a nikoli samotnému Aronovi nebo někomu jinému. Mojžíš byl prorok, a byl tudíž
oprávněn takové zjevení obdržet a řídit používání kněžství na zemi.

Z Pavlových pokynů v Židům 5:4 se dozvídáme, že ti, kdo jsou vysvěceni ke
kněžství, musí být povoláni Bohem skrze zjevení prostřednictvím Jeho
oprávněných služebníků. V dnešní Církvi mají oprávnění vedoucí kněžství
provést pohovor s každým kandidátem na vysvěcení a usilovat o vedení Ducha
Svatého, aby zjistili, zda je daný kandidát připraven a hoden být ke kněžství
vysvěcen.

Jak se tato rada týká procesu povolávání lidí ke službě v dalších postaveních
v Církvi?

Přečtěte si Články víry 1:5 a zaměřte se na to, jak se předcházející pravda uvedená
v Židům 5:4 a týkající se toho, že člověk musí být „povolán od Boha, jako i Aron“,
odráží v tom, co napsal Prorok Joseph Smith. Uvědomte si, že proroctví se týká
zjevení.

K čemu dalšímu, kromě toho, že člověk musí být „povolán Bohem, skrze
proroctví“, musí podle pátého článku víry dojít, aby mohl být dotyčný oprávněn
kázat „evangelium a vykonáva[t] jeho obřady“?

Ve Starém i v Novém zákoně je
zaznamenáno, že proroci, nositelé
kněžství a učitelé evangelia obdrželi své
povolání vkládáním rukou od
oprávněných nositelů kněžství. (Viz
Numeri 27:18–23; Skutkové 6:5–6;
13:2–3; 1. Timoteovi 4:14.)

1. Do studijního deníku si
napište odpověď na

jednu nebo obě tyto otázky:

a. Jak se postup povolávání členů do různých funkcí v dnešní Církvi podobá
vzoru stanovenému v písmech?

b. Proč je důležité vědět, že kněžskou pravomoc je možné obdržet pouze tímto
způsobem?

Přečtěte si Židům 5:5–6 a zjistěte, kdo předal Spasiteli svou pravomoc.

Podle těchto veršů předal kněžství svému Synu, Ježíši Kristu, Nebeský Otec. Měl
být knězem „na věky podlé řádu Melchisedechova“. (Židům 5:6.)

Úřad vysokého kněze se jakožto úřad v Melchisedechově kněžství „týká Ježíše Krista jako
velikého vysokého kněze. Adam a všichni patriarchové byli také vysokými kněžími. Dnes tvoří
předsednictvo Církve tři předsedající vysocí kněží, kteří předsedají nad všemi ostatními nositeli
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kněžství a členy Církve. V dnešní době jsou po celé Církvi vysvěcováni další způsobilí muži
vysokými kněžími tak, jak je to vhodné.“ (Průvodce k písmům, „Vysoký kněz“, scriptures.lds.org.)

Přečtěte si Židům 5:7–10 a zvažte možnost si ve verši 9 označit, čím se Ježíš Kristus
stal. Verše 7–8 hovoří o Melchisedechovi, prorokovi a králi, který žil v době
Abrahama.

Starší Bruce R. McConkie z Kvora Dvanácti apoštolů učil, že tyto verše se
„vztahují jak na Melchisedecha, tak na Krista, neboť Melchisedech byl
předobrazem Krista a služba tohoto proroka symbolizovala a předznamenala
službu našeho Pána“. (Doctrinal New Testament Commentary, 3 vols.
[1965–1973], 3:157.)

2. Do studijního deníku si napište odpověď na tuto otázku: V jakém
smyslu je Ježíš Kristus „původem spasení věčného“ (Židům 5:9) pro

všechny ty, kteří jsou Ho poslušni?

Jak je zaznamenáno v Židům 5:11–14, Pavel vyjádřil přání učit více na toto téma, ale
řekl, že lidé postrádají duchovní porozumění a vyspělost k tomu, aby
pokročilejšímu učení porozuměli.

Židům 6
Svatí jsou povzbuzováni, aby byli pilní a měli víru, trpělivost a naději, že obdrží Boží
zaslíbení
Bůh svým dětem slíbil taková požehnání jako jsou pokoj, štěstí, odpuštění,
odpovědi na modlitby, požehnání zahrnutá v patriarchálních požehnáních,
vzkříšení a věčný život. Některá z těchto požehnání jsou podmíněna našimi
rozhodnutími.

Na které zaslíbené požehnání se těšíte, že je obdržíte?

Jak je zaznamenáno v Židům 6, Pavel povzbuzoval Svaté, aby nepřestávali usilovat
o Pánova zaslíbená požehnání. Při četbě této kapitoly vyhledejte pravdy, které vám
mohou pomoci obdržet požehnání, jež Bůh slíbil.

Přečtěte si Židům 6:1–3 a zaměřte se na to, na čem měli Svatí podle Pavlových slov
pracovat. Povšimněte si, že Překlad Josepha Smitha, Židům 6:1 uvádí: „Tudíž
neopouštějíce zásady nauky Kristovy“ (kurzíva přidána). Překlad Josepha Smitha,
Židům 6:3–4 (v Průvodci k písmům) uvádí: „A půjdeme dál k dokonalosti,
dovolí-li Bůh.“

Být dokonalý znamená být duchovně vyspělý neboli úplný. (Viz Průvodce
k písmům, „Dokonalý“, scriptures.lds.org.) V Židům 6:1–2 čteme, že první zásady
a obřady evangelia tvoří základ, na němž máme stavět, zatímco budeme usilovat
o dosažení dokonalosti neboli duchovní vyspělosti.

Jak je zaznamenáno v Židům 6:4–8, Pavel popsal ty, o nichž se hovoří jako o synech
zatracení – jsou to ti, kdo mají úplnou a dokonalou znalost o tom, že Ježíš je
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Kristus, a poté se odvrátí od pravdy a stanou se nepřáteli Boha. Pavel poukázal na
rozdíl mezi těmito lidmi a Svatými, k nimž v této epištole hovořil a kteří pracovali
ve jménu Krista. (Viz Židům 6:9–10.)

Přečtěte si Židům 6:11–15 a zaměřte se na to, k čemu Pavel povzbuzoval Svaté,
zatímco pracovali na tom, aby zdědili zaslíbená Boží požehnání. Může být užitečné
vědět, že slova „prokazova[t] tu opravdovou pilnost plné jistoty naděje“ ve verši 11
se týkají toho, že máme být pilní, dokud neobdržíme zaslíbená Boží požehnání.

Pavel popsal Abrahama jako příklad píle, víry a trpělivosti, pokud jde o snahu získat
zaslíbená Boží požehnání. Abrahamovi bylo 75 let, když mu Bůh slíbil potomstvo,
a pak s vírou čekal 25 let, než se tento slib skrze narození Izáka naplnil. Z Pavlových
slov se dozvídáme, že Budeme-li píli, víru v Ježíše Krista a trpělivost
uplatňovat až do konce, budeme moci zdědit Bohem slíbená požehnání.

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

a. Proč jsou podle vás píle, víra v Ježíše Krista a trpělivost, když se snažíme
získat Bohem slíbená požehnání, tak důležité?

b. Kdy jste díky píli, víře v Ježíše Krista a trpělivosti obdrželi nějaké slíbené
požehnání?

Jak je zaznamenáno v Židům 6:16–18, Pavel učil, že Bůh své sliby vždy dodrží a že
nikdy nelže. Můžeme mít tudíž důvěru v Jeho zaslíbení a ujištění o jejich naplnění.

Přečtěte si Židům 6:19–20 a zaměřte se na to, jaký vliv má naděje v Boží zaslíbení
na náš život.

Jednou z pravd, kterou můžeme v Židům 6:19 rozpoznat, je ta, že naše naděje
v Boží zaslíbení je duchovní kotvou pro naši duši. Naděje je „důvěřující
očekávání zaslíbených požehnání plynoucích ze spravedlivosti a toužení po nich“.
(Průvodce k písmům, „Doufati, naděje“, scriptures.lds.org.)

4. Do studijního deníku si nakreslete obrázek kotvy. Zamyslete se nad
tím, k čemu kotva na lodi slouží. Napište si, v jakém smyslu je pro

vás naděje v Boží zaslíbení duchovní kotvou.

Přemítejte o tom, jak budete ve větší míře rozvíjet píli, víru, trpělivost a naději. Své
myšlenky si můžete zapsat do osobního deníku.

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

Prostudoval(a) jsem si Židům 5–6 a dokončil(a) jsem tuto lekci (datum).

Další otázky, úvahy a postřehy, o které bych se rád(a) podělil(a) se svým učitelem:
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28. BLOK: 2. DEN

Židům 7–10
Úvod
Apoštol Pavel učil, že Ježíš Kristus je Prostředníkem nové smlouvy s domem
Izraele. (Viz Židům 8:8.) Vysvětlil, že Spasitelova oběť byla větší než oběti, které
přinášeli vysocí kněží v rámci zákona Mojžíšova. Také vysvětlil, že Mojžíšovy
obřady směrovaly lidi ke Spasiteli a k Jeho Usmíření.

Židům 7–8
Pavel učil, že Ježíš Kristus je Prostředníkem nové smlouvy
Na volné řádky napište, jaké předměty
byly k vytvoření stínu použity.

Proč dokážeme ze stínu určitého
předmětu určit, o jaký předmět
se jedná?

Starý zákon vypráví o mnoha
ceremoniích a obřadech, které
symbolizovaly a předznamenávaly
Spasitele a Jeho Usmíření. Jelikož Pavel
věděl, že židovští křesťané jsou s těmito ceremoniemi a obřady obeznámeni,
hovořil o nich ve své epištole, když učil tyto Svaté o Ježíši Kristu.

Symbolika v písmech
Bible Dictionary v anglickém vydání Bible SPD uvádí: „Písma oplývají symbolismem a obraznými
výrazy. Vykonávání ceremonií a obřadů má symbolický význam, přičemž všechny vydávají
svědectví o Ježíši Kristu. … Ceremonie ve svatostánku byla symbolem toho, co je věčné (Žid.
8–10), podobně jako celý zákon Mojžíšův, který obsahoval předobrazy a nástiny Krista.“
(„Symbolism“.) Porozumění těmto předobrazům a nástinům může prohloubit vaše porozumění
evangeliu Ježíše Krista a lásku k němu.

Všechna písma obsahují předobrazy, nástiny, symboly a podobenství Ježíše Krista.
Předobrazy, nástiny, symboly a podobenství představují významnější skutečnosti.
Mnohé z těchto obrazů mají podobu lidí, předmětů, událostí či situací.

Účelem zákona Mojžíšova bylo sloužit jako předobraz a nástin Ježíše Krista neboli
jako symbol, který směroval Izraelity k Ježíši Kristu a Jeho smírné oběti. (Viz 2. Nefi
11:4; Jákob 4:4–5.) Apoštol Pavel vysvětlil, jak toho některé části zákona
dosahovaly. Přál si pomoci židovským Svatým, aby zůstali věrní Ježíši Kristu
namísto toho, aby se vrátili k následování zákona Mojžíšova, jak to někteří dělali.

V Židům 2:17 se dočítáte, že Pavel hovořil o Ježíši Kristu jako o milosrdném
a věrném nejvyšším knězi. Od doby Mojžíšovy až po dny Ježíše Krista byl vysoký
kněz předsedajícím úředníkem Aronova kněžství, které se někdy nazývá Levítské
kněžství, což odkazuje na pravomoc Aronova kněžství, jehož nositeli byli členové
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Mojžíš vysvětil Arona jako vysokého kněze
Aronova kněžství.

kmene Léví. (Viz Bible Dictionary v anglickém vydání Bible SPD, „Aaronic
Priesthood“.)

Přečtěte si Židům 7:1–4 a zjistěte, čemu
Pavel učil ohledně Melchisedecha.
Přečtěte si také Překlad Josepha Smitha,
Židům 7:3 (v Průvodci k písmům) pro
objasnění toho, čemu Pavel učil ve
verši 3.

Melchisedech byl známý prorok
a vůdce, který žil kolem roku
2000 př. Kr. „Nazýval se králem Sálemu
(Jeruzaléma), králem pokoje …
a knězem Boha nejvyššího. [Viz Židům
7:1.]“ (Průvodce k písmům,
„Melchisedech“; viz také Překlad
Josepha Smitha, Genesis 14:25–40 [v Průvodci k písmům].) Pavel chápal
Melchisedechovu velikost a použil ho jako předobraz a nástin Ježíše Krista.

V Židům 7:15–17 se Pavel zmínil o starozákonním proroctví týkajícím se příchodu
kněze „podlé řádu Melchisedechova“. (Židům 7:17; viz také Žalm 110:4.) Pavel učil,
že Ježíš Kristus toto proroctví naplnil.

„Jedním z Pavlových záměrů v Židům 7 bylo poukázat na nadřazenost Melchisedechova kněžství
nad Levítským neboli Aronovým kněžstvím a jeho doprovodnými obřady. Jestliže byly dokonalost
a oslavení dosažitelné skrze Levítské kněžství, proč bylo zapotřebí změny na vyšší kněžství? Pavel
učil, že dokonalost neboli být ‚připodobněn … Synu Božímu‘ (Židům 7:3) nepřichází skrze
Levítské kněžství, nýbrž skrze Ježíše Krista a Jeho řád kněžství. Ježíš Kristus ‚z pokolení Judova
pošel‘, a ne z Léví, a jak Pavel učil, Jeho právo na kněžství nebylo založeno na rodové linii, ale na
‚moci života neporušitelného‘. (Židům 7:14–16.) Jakožto předsmrtelný Jehova stvořil Kristus zemi
a skrze tutéž kněžskou moc, které byl během svého působení ve smrtelnosti nositelem, řídil
i události Starého zákona.“ (New Testament Student Manual [Church Educational System
manual, 2014], 480.)

Přečtěte si Židům 7:23–28 a vyhledejte rozdíly mezi Ježíšem Kristem a levítskými
vysokými kněžími, kteří pro lidi vykonávali obřady Aronova kněžství. Slova „lidi
mající nedostatky ustavoval za nejvyšší kněží“ ve verši 28 znamenají, že tito vysocí
kněží mají své slabosti. Přečtěte si také Překlad Josepha Smitha, Židům 7:25–26
(v Průvodci k písmům).

Slova „vždycky jsa živ k orodování za ně“ v Židům 7:25 znamenají, že posláním
Ježíše Krista je být za nás prostředníkem, aby nám pomohl vrátit se do Boží
přítomnosti.
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Jak byste vysvětlili rozdíly mezi Ježíšem
Kristem a levítskými kněžími?
____________________

Přečtěte si Židům 8:1–4 a vyhledejte dar
neboli oběť, kterou Ježíš Kristus přinesl.
Povšimněte si, že v Překladu Josepha
Smitha, Židům 8:4 čteme: „Tudíž, když
byl na zemi, přinesl jako oběť svůj
vlastní život za hříchy všech lidí. Nyní
musí každý kněz v rámci zákona
přinášet dary neboli oběti, podle onoho
zákona.“ (Překlad Josepha Smitha,
Židům 8:4.)

Jaké pravdě se můžeme z Překladu
Josepha Smitha, Židům 8:4 naučit
o tom, co pro nás Ježíš Kristus vykonal?
____________________

1. Přemítejte o tom, co smírná oběť Ježíše Krista znamená pro vás
osobně, a ve studijním deníku si doplňte jednu z následujících vět.

Zvažte možnost najít si vhodný čas na to, abyste se podělili se o to, co jste si
napsali, s někým z rodiny nebo přátel.

a. Jsem vděčný(á) za Spasitele, protože …

b. Vím, že mě Spasitel má rád, protože …

c. Jsem požehnán(a) smírnou obětí Ježíše Krista, protože …

Prostředník je někdo, kdo řeší rozdíly nebo rozpory mezi dvěma lidmi nebo
skupinami lidí. Usmíření Ježíše Krista smiřuje lidské bytosti (které jsou všechny
hříšné) s Bohem Otcem. Ježíš Kristus je díky své oběti „lepší smlouvy
prostředníkem“ (Židům 8:6) – smlouvy, ve které Pán prohlásil, že dá „zákony své
v mysl jejich, a na srdc[e] jejich napíš[e] je“ a že bude „jejich Bohem, a oni budou
[Jeho] lidem“ (Židům 8:10). Jestliže lidé tuto smlouvu přijmou, pomůže jim poznat
Pána (viz Židům 8:11) a očistit se od hříchů a nepravostí (viz Židům 8:12).

Židům 9–10
Pavel vysvětlil, jak Mojžíšovy obřady poukazovaly na Spasitelovo Usmíření
V Židům 9–10 čteme, že apoštol Pavel pokračoval v přirovnání levítských vysokých
kněží k Ježíši Kristu tím, že hovořil o povinnostech, které tito kněží vykonávali
v den smíření.
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Jednou ročně v židovský posvátný den zvaný den smíření (nebo také Jom kipur),
bylo vysokému knězi dovoleno vstoupit do nejsvětějšího místa (nazývaného také
svatyně svatých) ve stánku nebo později v jeruzalémském chrámu. Vysoký kněz
před vstupem do stánku obětoval býka jako projev usmíření za „sebe i dům svůj“
a poté obětoval kozla jako projev usmíření za „všecko množství Izraelské“. Dalšími
projevy usmíření v tomto nejsvětějším místě bylo pokropení určitých předmětů na
určitých místech zvířecí krví. Poté „přenesl všechny hříchy lidu Izraele“ na jiného
kozla (nazývaného Azazel), který byl vyhnán do pustiny, což symbolizovalo sejmutí
hříchů lidí. Poté se převlékl a „obětoval dva berany jako oběť zápalnou za sebe a za
svůj lid“. (Bible Dictionary v anglickém vydání Bible SPD, „Fasts“,; viz také
Leviticus 16.)
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Přečtěte si Židům 9:11–12, 24, 28 a Židům 10:1, 4, 10–12 a zaměřte se na to,
v jakém smyslu byly události konané v den smíření předobrazy a nástiny smírné
oběti Ježíše Krista.

Vysokým kněžím bylo dovoleno vstoupit do nejsvětějšího prostoru stánku jen
jednou ročně v den smíření. Do jaké „svatyně“ (Židům 9:12) mohl Spasitel (a taky
celé lidstvo) vstoupit díky Usmíření?

Co mohla vykonat oběť Ježíše Krista na rozdíl od krve „býků a kozlů“? (Židům
10:4.)

Ačkoli zvířecí krev samotná nemohla ve skutečnosti usmířit hříchy lidu, levítští
vysocí kněží vykonávali tyto obřady, aby poukázali na „stín budoucího dobrého“
(Židům 10:1), co mělo přijít, neboli na Spasitelovo Usmíření.

Přečtěte si Židům 10:17–20 a zaměřte se na to, co Spasitelova oběť umožňuje.

Podle Židům 10:19 můžeme vstoupit „do svatyně“ neboli do Boží přítomnosti
v celestiálním království díky oběti Ježíše Krista. Slova „cestou novou a živou“
v Židům 10:20 se týkají evangelia Ježíše Krista neboli plánu, díky němuž nám může
být odpuštěno a můžeme být posvěceni skrze Jeho Usmíření, a tak se stát
způsobilými vrátit se do Boží přítomnosti.

Přečtěte si Židům 10:22–24 a zjistěte, co musíme dělat, abychom mohli vstoupit do
celestiálního království. Poté dokončete tuto zásadu: Díky Usmíření Ježíše Krista
můžeme vstoupit do celestiálního království, jestliže ____________________.

Co podle vás znamená pevně se držet (viz Židům 10:23) víry v Ježíše Krista?

Přečtěte si Židům 10:35 a vyhledejte radu, kterou Pavel poskytl a která by nám
mohla pomoci pevně se držet víry v Ježíše Krista. To, co najdete, byste si mohli
označit.

Co podle vás znamená „nezamítejtež … doufanlivosti své“? (Židům10:35.)

Starší Jeffrey R. Holland z Kvora Dvanácti apoštolů vysvětlil, co to znamená
nezamítat „doufanlivosti své“: „Slovy Svatých posledních dnů to znamená toto:
‚Samozřejmě, že je to těžké – než vstoupíte do Církve, zatímco se snažíte do ní
vstoupit i poté, co do ní vstoupíte. Pavel říká, že tak tomu bylo vždy, ale
neustupujte. Nepropadejte panice a nevzdalujte se. Neztrácejte sebedůvěru.
Nezapomínejte na to, co jste kdysi pociťovali. Důvěřujte zážitkům, které jste již

měli. Tato houževnatost a vytrvalost zachránila Mojžíše a Josepha Smitha, když čelili protivníkovi,
a zachrání i vás.“ („Cast Not Away Therefore Your Confidence“, Ensign, Mar. 2000, 8.)

2. Do studijního deníku si napište o někom, koho znáte a kdo je
dobrým příkladem v tom, že se pevně drží víry v Ježíše Krista

a neztrácí sebedůvěru.

3. Zamyslete se nad svým závazkem pevně se držet víry v Ježíše
Krista. Do studijního deníku si napište, jak prohloubíte svůj závazek

a schopnost toho dosáhnout.

4. Do studijního deníku si pod dnešní látku napište toto:
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Prostudoval(a) jsem si Židům 7–10 a dokončil(a) jsem tuto lekci (datum).

Další otázky, úvahy a postřehy, o které bych se rád(a) podělil(a) se svým učitelem:
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28. BLOK: 3. DEN

Židům 11
Úvod
Apoštol Pavel učil členy Církve o víře a o důležitosti projevování víry v Ježíše Krista.
Uvedl příklady spravedlivých mužů a žen ze Starého zákona, kteří projevovali víru
v Krista, a tudíž vykonávali zázraky, vytrvali v těžkostech a obdrželi velká
požehnání.

Židům 11:1–6
Pavel učí členy Církve o důležitosti projevování víry v Ježíše Krista
Přečtěte si níže uvedený příběh a povšimněte si, co udělala jistá mladá žena pro to,
aby projevila svou víru:

Jedna mladá žena z Filipín vysvětlila, že jedno léto musel její otec odcestovat do
práce mimo domov. Když dostal výplatu, posílal peníze domů rodině. Jednou
v sobotu utratila rodina všechny peníze, až na dvě bankovky, z nichž každá měla
hodnotu 20 pesos. Když se tato mladá žena podívala na seznam toho, co její rodina
potřebovala, uvědomila si, že nebudou mít dost peněz na nákup všech položek na
seznamu a současně na zaplacení jízdenky na církevní shromáždění, kam měla
rodina druhý den jet. Zeptala se matky, co má udělat. Matka jí řekla, aby věci
koupila s tím, že Bůh se o prostředky na jízdenky postará.

Mladá žena se modlila, aby mohla nakoupit položky ze seznamu, a přesto mít dost
peněz na zaplacení cesty na shromáždění druhý den. Nejprve musela koupit uhlí,
aby rodina mohla uvařit. Šokovalo ji, když zjistila, že cena za pytel uhlí se
zdvojnásobila z pěti na deset pesos. Věděla, že rodina potřebuje uhlí k tomu, aby
mohla uvařit jídlo, a tak koupila dva pytle uhlí celkem za 20 pesos. Tato mladá žena
se modlila ještě usilovněji o to, aby rodina přesto mohla jet na shromáždění.
Zatímco se modlila, něco jí našeptalo: „Běž dál a nakup to, co potřebuješ. Dobře to
dopadne.“ A tak se ubírala dál, ačkoli měla pouze 20 pesos. (Upraveno podle videa
„Pure and Simple Faith“ [„Čistá a prostá víra“], LDS.org.)

1. Do studijního deníku si napište odpověď na tuto otázku: Jak tato
mladá žena projevila víru v Ježíše Krista?

Přečtěte si Židům 11:1 a zaměřte se na to, čemu apoštol Pavel učil o víře. Přečtěte si
také Překlad Josepha Smitha, Židům 11:1. (V Průvodci k písmům.)

Starší David A. Bednar z Kvora Dvanácti apoštolů použil verš Židům 11:1 a také
další zdroje, aby vysvětlil tři základní prvky víry:
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„Apoštol Pavel definoval víru jako ‚nadějných věcí podstat[u], a důvod
neviditelných‘. (Židům 11:1.) Alma prohlásil, že víra není dokonalá znalost věcí;
spíše, že pokud máme víru, doufáme ‚ve věci, které nejsou viděti, které jsou však
pravdivé‘. (Alma 32:21.) V Lectures on Faith [Lekce o víře] se navíc dozvídáme, že
víra je ‚první zásadou zjeveného náboženství a základem vší spravedlivosti‘ a že
je také ‚zásadou činu u všech inteligentních bytostí‘. [Lectures on Faith (1985), 1.]

Toto učení podtrhuje tři základní prvky víry: 1) víra jako ujištění o věcech, ve které doufáme, že
jsou pravdivé, 2) víra jako důkaz věcí, které nejsou vidět, a 3) víra jako zásada činu u všech
inteligentních bytostí. Popisuji tyto tři složky víry ve Spasitele jako něco, co současně hledí do
budoucnosti, ohlíží se za minulostí a vyvolává činnost v přítomnosti.

Víra jakožto ujištění o tom, v co doufáme, vyhlíží do budoucnosti. …

Víra v Krista je neoddělitelně spjata s nadějí v Krista ohledně našeho vykoupení a oslavení a tato
naděje z této víry vyplývá. A ujištění a naděje nám umožňují jít až na okraj světla a pak udělat
několik kroků do temnoty – a očekávat a důvěřovat, že se světlo pohne a osvítí cestu. [Viz Boyd
K. Packer, ‚The Candle of the Lord‘, Ensign, Jan. 1983, 54.] Spojení ujištění a naděje vyvolává
činnost v přítomnosti.

Víra jako důkaz věcí, které nelze vidět, se ohlíží do minulosti a utvrzuje naši důvěru v Boha a naše
přesvědčení o pravdivosti toho, co nelze vidět. Vykročili jsme do temnoty s ujištěním a s nadějí,
a když se světlo skutečně pohnulo a poskytlo potřebné osvícení, obdrželi jsme důkaz a potvrzení.
Toto svědectví, které jsme získali teprve po zkoušce své víry (viz Eter 12:6), je důkazem, který
rozšiřuje a posiluje naše ujištění.

Ujištění, čin a důkaz na sebe v tomto nepřetržitém procesu vzájemně působí.“ („Seek Learning
by Faith“, Ensign, Sept. 2007, 61–63.)

2. Ve studijním deníku vypracujte tyto úkoly:

a. Napište si stručné vysvětlení toho, co to znamená mít víru v Ježíše Krista.

b. Dokončete tuto definici víry, jak ji uvedl apoštol Pavel v Překladu Josepha
Smitha, Židům 11:1: Víra je jistota o …, důkaz věcí, které … (Zvažte
možnost si tuto pravdu v Židům 11:1 označit.)

Vzpomeňte si na nějakou situaci, kdy vás někdo požádal, abyste udělali něco,
z čeho jste byli nervózní nebo co se zdálo být nad vaše schopnosti. Možná se vaše
důvěra posílila, když jste si vzpomněli na něco, co jste zvládli nebo zažili
v minulosti. Tento předchozí zážitek vám poskytl důkaz, který vám možná pomohl
čelit nové výzvě s ujištěním, že dokážete uspět. V duchovních záležitostech nám
důkaz o Boží pomoci v minulosti poskytuje ujištění při pohledu do budoucnosti
a pomáhá nám jednat se sebedůvěrou a s vírou v přítomnost. Jak učil starší Bednar,
ujištění, důkaz a čin – tyto tři prvky víry – působí společně, zatímco pohlížíme do
budoucnosti, ohlížíme se za minulostí a vykonáváme činnost v přítomnosti.

3. Ve studijním deníku vypracujte tyto úkoly:

a. Jak se projevování víry v Ježíše Krista liší od toho, když v Něho
pouze věříme?

b. Jak se ony tři prvky víry, které popsal starší Bednar, projevují v příběhu
o mladé Filipínce?
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c. Popište nějakou situaci, kdy jste projevili víru v Pána.

Přečtěte si Židům 11:2–5 a vyhledejte příklady, které Pavel použil, aby objasnil, co
se může stát, když lidé projevují víru v Ježíše Krista. Slova „zajisté svědectví došli
předkové“ ve verši 2 znamenají, že obdrželi svědectví.

Přečtěte si Židům 11:6 a zaměřte se na to, čemu Pavel učil o víře.

Jednou ze zásad, které se z Židům 11:6 dozvídáme, je to, že abychom potěšili
Boha, musíme projevit víru tím, že k Němu přijdeme, budeme v Něho věřit
a budeme věřit, že odměňuje ty, kteří Ho pilně hledají. Zvažte možnost si ve
verši 6 tuto pravdu označit.

Dočtěte si příběh o mladé ženě z Filipín a zaměřte se na to, co se stalo díky tomu,
že projevila víru v Ježíše Krista:

Zatímco šla mladá žena zaplatit za další věci, které její rodina potřebovala, sáhla si
do kapsy a nahmatala větší balíček papíru. Když jej otevřela, našla dalších pět
bankovek v hodnotě 20 pesos, které byly zabalené v oné jedné dvacetipesové
bankovce, která jí zbyla. V tu chvíli věděla, že má dost na nákup toho, co její rodina
potřebuje, a zároveň na zaplacení jízdného na shromáždění. Tato mladá žena
vysvětlila, že během tohoto zážitku pocítila Boží pomoc a lásku, kterou k ní Bůh
chová. Když přišla domů, Nebeskému Otci za tento zázrak poděkovala. (Upraveno
podle videa „Pure and Simple Faith“ [„Čistá a prostá víra“], LDS.org.) Můžeme mít
víru, že Pán odpovídá na modlitby svým vlastním způsobem a ve svém
vlastním čase.

Máte-li přístup k Internetu, mohli byste se podívat na video „Pure and
Simple Faith“ [„Čistá a prostá víra“] (5:22), které je k dispozici na stránkách

LDS.org.

Jaký důkaz získala tato mladá žena díky tomu, že projevila víru v Ježíše Krista?
____________________

Jak mohla tato zkušenost oné mladé ženě pomoci používat víru i v budoucnu?

Když pohlížíme na minulé důkazy toho, jak nám Bůh pomohl, můžeme si být jisti,
že nám opět pomůže i v budoucnu. Díky tomuto důkazu a ujištění můžeme mít
víru konat určitou činnost v přítomnosti. Budeme-li dál konat ve víře, tento proces
bude pokračovat a naše víra se posílí.

Zamyslete se nad tím, jaké skutky naplněné vírou byste možná měli ve svém životě
udělat. Věříte tomu, že vám Bůh pomůže, když budete jednat? Mohli byste si
písemně stanovit cíl, že budete jednat na základě některého nabádání, které jste
možná během této lekce obdrželi. Když svého cíle dosáhnete, získáte důkaz o lásce,
kterou k vám Bůh chová.

Židům 11:7–40
Pavel uvádí příklady spravedlivých lidí ze Starého zákona, kteří projevovali víru
Jaké situace, kterým nyní čelíte nebo kterým budete v budoucnu čelit, od vás
vyžadují, abyste projevovali víru v Ježíše Krista? ____________________

Při studiu Židům 11:7–40 se zaměřte na požehnání, která přináší používání víry
v Ježíše Krista.
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Apoštol Pavel uvedl příklady spravedlivých lidí ze Starého zákona, kteří projevovali
víru. Jeho záměrem bylo ujistit čtenáře, že i oni budou požehnáni, když budou
projevovat víru. Zběžně si pročtěte Židům 11 a vyhledejte slova „věrou“ a „skrze
víru“. Zvažte možnost si tato slova v písmech označit.

Vyhledávejte v písmech opakující se slova, části textu a myšlenky
Ti, kteří psali písma, často zdůrazňovali důležité pravdy skrze opakování. Zatímco budete
objevovat opakující se slova, části textu a myšlenky, snažte se porozumět tomu, proč se
zdůrazňují a čemu by si Pán přál, abyste se díky nim naučili.

Přečtěte si Židům 11:7 a zaměřte se na to, jak Noé projevil víru v Boha. Jaká
požehnání Noé obdržel díky tomu, že jednal s vírou?

4. Přečtěte si o příkladech víry ve třech nebo více pasážích zahrnutých
v níže uvedené tabulce. Až je budete číst, zaměřte se na to, jak tito

lidé projevovali víru a jaká požehnání obdrželi. Do studijního deníku si
nakreslete tabulku s pasážemi, které jste si vybrali, a uveďte své myšlenky
týkající se jednotlivců, o kterých jste četli. Sepište si také seznam podobných
požehnání, která, jak doufáte, obdržíte díky tomu, že budete projevovat víru ve
Spasitele.

Verše
z písem

Lidé, kteří
projevovali víru

Myšlenky Požehnání, která, jak
doufám, obdržím

Židům
11:8–10

Abraham

Židům
11:11–12

Sára (Abrahamova
manželka)

Židům
11:17–19

Abraham, Izák

Židům
11:20–21

Izák, Jákob

Židům
11:23–28

Mojžíš

Židům
11:29–31

Izraelité, Raab (Viz Jozue
2:1–22.)

Přečtěte si Židům 11:13–16 a zjistěte, čemu se můžeme naučit z příkladu
Abrahama, Sáry a dalších o tom, jak projevovat víru. Slova „lepší“ země ve verši 16
se týkají věčného života.

Mnohá zaslíbení daná Abrahamovi a Sáře se během jejich života nenaplnila. Proč
podle vás zůstali věrní, přestože v životě neobdrželi všechna Boží zaslíbení? Jak
nám může jejich příklad pomoci zůstat věrnými?
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Přečtěte si Židům 11:32–35 a vyhledejte další požehnání, jež obdrželi ti, kteří
projevovali víru v Ježíše Krista. To, co najdete, byste si mohli označit nebo
poznamenat.

Přečtěte si Židům 11:36–40 a zjistěte, co se stalo mnohým lidem, přestože
byli věrní.

V Překladu Josepha Smitha, Židům 11:40 čteme: „Bůh něco lepšího pro ně
obmýšlel skrze jejich utrpení, neboť bez utrpení by nemohli přijít k dokonalosti.“
(Překlad Josepha Smitha, Židům 11:40 .) Povšimněte si požehnání, které je
zaslíbeno všem těm, kdo projevují víru v Krista.

Jedna z pravd, kterou můžeme z příkladu těchto věrných lidí rozpoznat, se týká
toho, že když projevujeme víru v Ježíše Krista, můžeme vytrvat v soužení,
konat zázraky, obdržet božská zaslíbení, posílit svědectví o Bohu
a postupovat směrem k dokonalosti.

5. Do studijního deníku si napište o někom, koho znáte a kdo je
dobrým příkladem člověka, který projevuje víru v Ježíše Krista.

Jakých požehnání jste byli svědky v životě tohoto člověka díky tomu, že
projevoval víru?

Znovu se zamyslete nad situacemi, které vyžadují, abyste projevovali víru v Ježíše
Krista. Vyhledávejte příležitosti důvěřovat Jeho slibům a s vírou jednat způsobem,
který přivolává Jeho vedení a požehnání.

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

Prostudoval(a) jsem si Židům 11 a dokončil(a) jsem tuto lekci (datum).

Další otázky, úvahy a postřehy, o které bych se rád(a) podělil(a) se svým učitelem:
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Úvod k Jakubovi
Proč studovat tuto knihu?
Obecná epištola Jakubova je mezi členy Církve Ježíše Krista Svatých posledních
dnů dobře známa díky významné pasáži v Jakubovi 1:5, která vedla mladého
Josepha Smitha k tomu, aby hledal pravdu u Boha. Jakub v celé své epištole
zdůrazňoval, že máme být „činitelé slova, a ne posluchači toliko“. (Jakub 1:22.)
Studium této knihy vám může pomoci pochopit, jak je důležité projevovat víru
skrze „skutky“ (viz Jakub 2:14–26), a inspirovat vás k tomu, abyste usilovali
o „korunu života, kterouž zaslíbil Pán těm, kdož ho milují“ (Jakub 1:12).

Kdo napsal tuto knihu?
Epištola uvádí, že jejím autorem je „Jakub, Boží a Pána Jezukrista služebník“.
(Jakub 1:1.)

Podle křesťanské tradice je tento Jakub, podobně jako Judas, jedním ze synů Jozefa
a Marie, a tudíž nevlastní bratr Ježíše Krista. (Viz Matouš 13:55; Marek 6:3;
Galatským 1:19.) Skutečnost, že Jakub je zmiňován na seznamu Ježíšových bratrů
v Matoušovi 13:55 jako první, může naznačovat, že byl z nich nejstarší. Jakub,
podobně jako ostatní Pánovi nevlastní bratři, se zpočátku nestal Ježíšovým
učedníkem. (Viz Jan 7:3–5.) Nicméně poté, co byl Ježíš vzkříšen, byl Jakub jedním
z těch, kterým se zjevil jako vzkříšená bytost. (Viz 1. Korintským 15:7.)

Později se stal Jakub apoštolem a podle raných křesťanských pisatelů byl prvním
biskupem Církve v Jeruzalémě. (Viz Skutkové 12:17; 21:18; Galatským 1:18–19; 2:9.)
Jakožto vedoucí v Církvi zastával přední úlohu v radě, která se v Jeruzalémě konala.
(Viz Skutkové 15:13.) Jeho vliv v Církvi byl nepochybně posílen příbuzenským
vztahem k Ježíšovi, ale on přesto projevoval pokoru v tom, že se představoval nikoli
jako Ježíšův bratr, ale jako služebník Páně. (Viz Jakub 1:1.)

Kdy a kde byla napsána?
Není známo, kdy Jakub tento dopis napsal. Vzhledem k tomu, že žil v Jeruzalémě
a dohlížel na tamější záležitosti Církve, napsal tuto epištolu pravděpodobně v této
oblasti.

Skutečnost, že Jakub nezmiňoval jeruzalémskou konferenci konanou kolem roku
50 po Kr. (viz Skutkové 15), by mohla naznačovat, že tento dopis byl napsán ještě
před ní. Pokud byl tento dopis skutečně napsán před jeruzalémskou konferencí, je
jednou z prvních epištol v Novém zákoně.

Pro koho byla napsána a proč?
Jakub adresoval svůj dopis „dvanácteru pokolení rozptýlenému“ (Jakub 1:1), což
znamená celému domu Izraele; vyzýval je, aby „přijali evangelium … [a] vstoupili
do stáda Kristova“. (Bruce R. McConkie, Doctrinal New Testament Commentary,
3 vols. [1965–1973], 3:243.) Jakub nabádal členy Církve, aby svým životem
vyjadřovali víru v Ježíše Krista.
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Jaké jsou charakteristické rysy této knihy?
Obecná epištola Jakubova je někdy označována za mudroslovný spis podobný
starozákonní knize Přísloví. Text dopisu obsahuje krátká vysvětlení zásad
křesťanského života. Kromě toho jsou patrné úzké podobnosti mezi Spasitelovým
Kázáním na hoře zaznamenaným v Matoušovi 5–7 a slovy Jakuba. Mezi některá
podobná témata patří: snášení protivenství (viz Jakub 1:2–3, 12; Matouš 5:10–12);
výzva stát se dokonalými neboli duchovně vyzrálými (viz Jakub 1:4; 2:22; Matouš
5:48); žádání Boha (viz Jakub 1:5; Matouš 7:7–8); konání vůle Boží (viz Jakub 1:22;
Matouš 7:21–25); láska k druhým (viz Jakub 2:8; Matouš 5:43–44; 7:12);
rozeznávání dobra a zla podle jeho ovoce (viz Jakub 3:11–12; Matouš 7:15–20); být
těmi, kdo přinášejí pokoj (viz Jakub 3:18; Matouš 5:9); a nepřísahání (viz Jakub 5:12;
Matouš 5:34–37).

Stručný přehled
Jakub 1–2. Jakub zdraví své čtenáře a představuje některá hlavní témata své
epištoly, včetně vytrvání ve zkouškách, hledání moudrosti a snahy žít v souladu
s vírou, kterou člověk vyznává. Ti, kteří naslouchají Božímu slovu, mají v souladu
s ním rovněž konat. Jakub definuje „náboženství čisté“ jako péči o sirotky a vdovy
a snahu žít bez hříchu. (Jakub 1:27.) Svatí mají mít rádi své bližní a mají svou víru
projevovat skutky.

Jakub 3–4. Jakub uvádí na příkladech ničivou povahu neovládané mluvy a staví ji
do protikladu k ovoci spravedlivosti těch, kteří prosazují pokoj a mír. Varuje své
čtenáře, aby se nestali přáteli světa, ale aby odolávali ďáblu a přibližovali se k Bohu.

Jakub 5. Jakub varuje bohaté, kteří jsou zlovolní. Svou epištolu zakončuje
stručnými radami týkajícími se zodpovědností Svatých k ostatním členům Církve.
Radí Svatým, aby trpělivě snášeli protivenství, dokud Pán nepřijde, a aby byli čestní
a pravdiví ve všem jednání s druhými. Povzbuzuje nemocné, aby zavolali starší,
kteří je mohou pomazat olejem.

JAKUB
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28. BLOK: 4. DEN

Židům 12 – Jakub 1
Úvod
Apoštol Pavel radil židovským členům Církve, aby běh svého učednictví konali
následováním příkladu Ježíše Krista. Také vysvětlil, jaká požehnání plynou z toho,
když nás Pán ukázňuje. Jakub, jenž byl také apoštolem Ježíše Krista, povzbuzoval
členy rozptýleného domu Izraele, aby byli trpěliví ve strastech a usilovali
o moudrost od Nebeského Otce. Jakub je také učil, aby odolávali pokušení, aby byli
činitelé slova, aby sloužili druhým a zůstali duchovně čistými.

Židům 12
Pavel radí Svatým, aby běželi běh života s vírou a trpělivostí
Na volný řádek napište, s jakými těžkostmi se může setkat běžec, když běží závod
na dlouhou trať: ____________________

Co může běžce motivovat k tomu, aby
pokračoval v běhu, i když čelí
těžkostem?

V jakém smyslu se snaha žít jako
učedník Ježíše Krista podobá
vytrvalostnímu závodu? Jakým
těžkostem můžeme jako učedníci Ježíše
Krista čelit? Jakým těžkostem jste jako
následovníci Ježíše Krista čelili vy?

Při studiu Židům 12 vyhledejte pravdy,
které vám pomohou následovat Ježíše
Krista i ve chvílích, kdy to bude obtížné.

Přečtěte si Židům 12:1 a zjistěte, co měli
Svatí podle slov apoštola Pavla dělat,
aby úspěšně konali běh svého
učednictví.

Představte si, že běžíte závod a na
zádech máte batoh plný kamenů. Jak by
to váš běh ovlivnilo?

V jakém smyslu se mohou vaše hříchy podobat kamenům v batohu? Představte si,
jak byste se cítili, kdybyste si tento batoh sundali poté, co jste s ním chvíli běželi.

Zamyslete se na tím, co to znamená konat běh učednictví s trpělivostí.

Přečtěte si Židům 12:2–4 a zjistěte, co měli Svatí podle Pavlových slov dělat, aby jim
to pomohlo odložit hříchy a trpělivě snášet protivenství. Slovo odmlouvání ve verši 3
znamená protivenství.

Jednou ze zásad, kterým se můžeme z Pavlových slov určených Svatým naučit, je to,
že když budeme hledět na příklad Ježíše Krista, můžeme nalézt sílu odložit
hříchy a trpělivě snášet protivenství.
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Přečtěte si znovu Židům 12:2–4
a zaměřte se na to, jakou úlohu má
Spasitel v našem životě.

Co měl podle vás Pavel na mysli, když
ve verši 2 popsal Ježíše Krista jako
„vůdce a dokonavatele víry“? Zvažte
možnost označit si, jaký druh
protivenství Spasitel snášel ve
smrtelnosti.

Pavel řekl Svatým, že Ježíš Kristus byl
ochoten vytrpět smrt na kříži a snášet
hanobení světa, protože věděl, jakou
radost obdrží, pokud zůstane věrný
Nebeskému Otci.

Starší Neal A. Maxwell z Kvora Dvanácti apoštolů učil, že „učit se nedbat na
hanobení světa znamená, že si ho přestaneme všímat, podobně jako nevěnujeme
pozornost pokušení. (Viz NaS 20:22.)“ (Lord, Increase Our Faith [1994], 99.)

Starší Jeffrey R. Holland z Kvora Dvanácti apoštolů řekl o Spasitelově vytrvalosti
toto: „Ježíš ale vytrval. Usiloval dál. Ona dobrotivost v Něm umožnila víře, aby
zvítězila i ve stavu naprosté úzkosti. Důvěra, s kterou žil, Ho navzdory Jeho

pocitům přesvědčila, že božský soucit nikdy nechybí, že Bůh je vždy věrný, že od nás nikdy
neodchází ani nás neopouští.“ („Nikdo nebyl s Ním“, Liahona, květen 2009, 88.)

Přemýšlejte o tom, jak by vám snaha hledět na příklad Ježíše Krista mohla pomoci
ve chvílích, kdy budete čelit utrpení a překážkám. Zamyslete se nad tím, jak by vás
mohla snaha hledět na příklad Spasitele inspirovat k odložení hříchů a k tomu,
abyste měli více trpělivosti se sebou samými i s druhými.
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Jak reagujete na pokárání?

Vzpomeňte si na nějakou situaci, kdy
vás někdo káral. Jak jste na toto
pokárání reagovali? Proč je někdy
obtížné přijmout od někoho pokárání?

Z jakých důvodů nás podle vašeho
názoru mohou lidé kárat, zvláště když
vědí, že se nám to asi nebude líbit?
____________________

Když konáme běh učednictví, můžeme
očekávat, že budeme ukázňováni
nebo káráni.

Přečtěte si Židům 12:6–9 a zjistěte, kdo
nás bude kárat a proč. Slovo cizoložňata
ve verši 8 označuje ty, kteří se narodili
mimo manželský svazek a nejsou
považováni za zákonné dědice. (Židům
12:9 je verš z mistrovství v písmu. Mohli
byste si ho nějak výrazně označit,
abyste ho v budoucnu dokázali
snadněji najít.)

1. Do studijního deníku si
napište odpovědi na

tyto otázky:

a. V jakém smyslu je ukázňování
od Nebeského Otce projevem
lásky, kterou chová ke
svým dětem?

b. Jak například nás může Nebeský Otec pokárat?

Ačkoli nás Nebeský Otec může ukázňovat mnoha způsoby, měli bychom si dávat
pozor, abychom si nemysleli, že každá zkouška nebo trápení, které zažíváme,
přichází od Boha.

V Židům 12:10 Pavel uvedl, že ačkoli pozemští otcové, kteří nás milují, nás mohou
někdy ukázňovat nedokonalým způsobem, ukázňování od Nebeského Otce je
dokonalé a je určeno k našemu prospěchu.

Přečtěte si Židům 12:10–11 a zjistěte, jaká požehnání plynou z toho, že se pokorně
podvolíme ukázňování od Boha. Slova „abychom došli účastnosti svatosti jeho“ ve
verši 10 poukazují na to, že se můžeme stát více takovými, jako je Bůh.

Ve verši 11 si povšimněte, čemu Pavel učil ohledně toho, jak se můžeme zprvu cítit,
když nás někdo ukázňuje. Když pamatujeme na to, že Nebeský Otec ví, co je pro
nás nejlepší, může nám to pomoci podrobit se ukázňování, když k němu dojde.
Jednou ze zásad, kterým se můžeme z těchto veršů naučit, je to, že když se
podrobíme ukázňování od Nebeského Otce, staneme se více takovými, jako
je On, a budeme pociťovat pokoj plynoucí ze spravedlivosti.
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Máte-li přístup k internetu, pusťte si video ze série Mormon Messages
[Mormonská poselství] nazvané „The Will of God“ [„Vůle Boží“] (3:02), které

je k dispozici na stránkách LDS.org. Toto video zachycuje lásku a moudrost, s nimiž
nás Nebeský Otec v životě ukázňuje.

Vzpomeňte si na nějaký okamžik, kdy jste pocítili, že vás Nebeský Otec ukázňuje.
Jak jste zareagovali? Na samostatný list papíru byste mohli navrhnout nějaký znak,
který by vám v budoucnu připomínal, že se máte podrobovat ukázňování od
Nebeského Otce. Umístěte tento znak někam, kde vám bude připomínat, čemu
Pavel v epištole Židům učil.

V Židům 12:12–29 řekl Pavel Svatým, aby pomáhali dalším členům Církve zůstat
věrnými, aby tak nepřišli o Boží požehnání. Také vysvětlil, že Svatí, kteří zůstávají
věrní a slouží Bohu, obdrží s ničím nesrovnatelnou slávu a místo v Božím království.

Mistrovství v písmu – Židům 12:9
2. Přečtěte si znovu Židům 12:9 a vyhledejte další nauky týkající se

našeho Nebeského Otce. Do studijního deníku si napište, co jste
našli. Také si napište odpověď na tuto otázku: Proč je důležité věřit, že jsme
děti Boží?

Židům 13
Pavel uděluje Svatým rozličné rady
Pavel zakončil dopis židovským Svatým tím, že jim udělil rady na různá témata.
Přečtěte si Židům 13:1–9; 17 a vyhledejte rady, které Pavel Svatým dal.

Jaké rady jsou podle vás na základě toho, co jste se dočetli, v naší době
nejpotřebnější? Proč? ____________________

Přemýšlejte o tom, kterou z Pavlových rad byste mohli ve svém životě lépe
uplatňovat.

V Židům 13:10–25 Pavel učil, že poté, co Ježíš Kristus vykonal Usmíření, zvířecí
oběti již nebyly vyžadovány. (Viz 3. Nefi 9:18–20.) Namísto toho mohli Svatí
projevovat Bohu chválu a přinášet dobré skutky.

Jakub 1
Jakub povzbuzuje členy rozptýleného Izraele, aby hledali moudrost u Boha a byli
činitelé slova
Přáli jste si někdy, abyste byli moudřejší nebo abyste lépe rozuměli vůli Nebeského
Otce ohledně vás samotných? Přemítejte o situacích ve svém životě, ve kterých
byste chtěli mít více moudrosti.
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Přečtěte si Joseph Smith–Životopis
1:9–10 a zjistěte, jaké otázky si v mládí
kladl Joseph Smith.

Joseph při čtení epištoly Jakubovy zjistil,
jak na své otázky nalézt odpovědi.
Jakub byl apoštolem Ježíše Krista
a biskupem v Jeruzalémě. Křesťanská
tradice také říká, že Jakub byl syn Marie
a Jozefa, a tudíž nevlastní bratr
Ježíše Krista.

Přečtěte si Jakuba 1:1–4 a zjistěte, čemu
Jakub učil dům Izraele o těžkostech
a strastech. V Překladu Josepha Smitha
se v Jakubovi 1:2 (v Průvodci k písmům,
scriptures.lds.org) místo „rozličná
pokušení“ píše „mnohé strasti“.

V Jakubovi 1:3–4 si povšimněte zmínek
o trpělivosti. Proč je důležité mít během těžkostí a strastí trpělivost?

Přečtěte si Jakuba 1:5–6 a zjistěte, co Joseph Smith objevil, co mu pomohlo získat
odpovědi na jeho otázky. Mohlo by být užitečné vědět, že ve verši 5 slovo ochotně
znamená bez výhrad, a slovo neomlouvá znamená, že nevyčítá nebo nekritizuje.
(Jakub 1:5–6 jsou verše z mistrovství v písmu. Mohli byste si je nějak výrazně
označit, abyste je v budoucnu dokázali snadno najít.)

3. Do studijního deníku si napište jednu nebo dvě zásady, kterým jste
se naučili z Jakuba 1:5–6.

Co podle vás znamená „žádejž pak důvěrně, nic nepochybuje“? (Jakub 1:6.)

Přečtěte si Joseph Smith–Životopis 1:12, kde je zaznamenáno, jak Joseph
zareagoval na slova v Jakubovi 1:5. Co bylo důsledkem toho, že Joseph Smith jednal
na základě nauky uvedené v Jakubovi 1:5–6?
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Vzpomeňte si na chvíle, kdy Nebeský
Otec velkoryse zodpověděl vaše
modlitby poté, co jste se k Němu s vírou
modlili. Zamyslete se nad tím, jak byste
mohli uplatňovat zásady, které jste
rozpoznali v Jakubovi 1:5–6, abyste tak
mohli obdržet moudrost a získat
odpovědi na své otázky.

Shrňte Jakuba 1:7–11 vysvětlením, že
Jakub varoval, aby lidé nebyli dvojí
mysli neboli aby nekolísali ve své
věrnosti a oddanosti vůči Pánu. Také
varoval ty, kteří jsou bohatí, před
problémy, které se mohou kvůli
bohatství dostavit.

V Jakubovi 1:12–21 Jakub učil, že lásku
k Pánu projevujeme tím, že
odoláváme pokušení, což je jedním z požadavků pro získání koruny věčného
života. Také učil, že všechny dobré dary pocházejí od Boha a že Svatí mají
odvrhnout „všelikou nečistotu“ a přijímat Pánova slova s mírností. (Jakub 1:21.)

Přečtěte si Jakuba 1:22 a zjistěte, co mají Svatí podle Jakubových slov dělat
s Božím slovem.

Zamyslete se nad tím, jak se Joseph Smith touto radou řídil. Přemítejte o tom, jak
budete jednat na základě toho, čemu jste se naučili při studiu této lekce.

Přečtěte si Jakuba 1:27 a zjistěte, jak můžete být činitelé slova. Slovo náboženství,
které Jakub použil v tomto kontextu, se týká toho, jak projevujeme svou
oddanost Bohu.

Mistrovství v písmu – Jakub 1:5–6
Když se naučíte verše z Jakuba 1:5–6 nazpaměť, bude vám to pomáhat během
celého života ve chvílích, kdy budete mít otázky ohledně evangelia, kdy budete
usilovat o Pánovu pomoc při rozhodování a kdy budete učit evangeliu druhé.

Věnujte několik minut tomu, abyste se Jakuba 1:5–6 naučili nazpaměť. Pamatujte
na to, abyste si pasáže z mistrovství v písmu, které znáte nazpaměť, pravidelně
opakovali, abyste si je tak mohli uchovat v paměti.

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

Prostudoval(a) jsem si Židům 12 – Jakub 1 a dokončil(a) jsem tuto lekci (datum).

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

28. BLOK,  4 . DEN

577



29. BLOK: 1. DEN

Jakub 2–3
Úvod
Apoštol Jakub povzbuzoval Svaté, aby nabízeli pomocnou ruku utiskovaným, a učil,
že praví následovníci Ježíše Krista nemají dávat přednost bohatým před chudými.
Také učil o vztahu mezi vírou a skutky a učil Svaté tomu, jak je důležité ovládat
svou řeč. Poté postavil do protikladu světskou moudrost a moudrost, která pochází
od Boha.

Jakub 2:1–13
Jakub učí následovníky Krista, aby nestranili bohatým
Vzpomeňte si na nějakou situaci, kdy jste byli svědkem toho, jak lidé s někým
zacházeli lépe než s ostatními, protože dotyčný člověk byl populární, měl módní
oblečení, byl z bohaté nebo vlivné rodiny či z jakéhokoli jiného důvodu.

1. Do studijního deníku si napište něco málo o tomto zážitku
a popište, jaké jste při tom měli pocity. Také si napište odpověď na

tuto otázku: Proč lidé někdy straní druhým?

Přečtěte si Překlad Josepha Smitha, Jakub 2:1 (v Průvodci k písmům,
scriptures.lds.org ) a zjistěte, co Jakub napsal ohledně „stranění osobám“.
Projevovat „stranění osobám“ znamená upřednostňovat jednu osobu nebo skupinu
lidí nebo se k nim chovat jinak než k ostatním kvůli situaci, ve které se nacházejí,
nebo kvůli jejich vlastnostem.

Přečtěte si Jakuba 2:2–4 a zjistěte, jakou situaci, ve které by Svatí neměli stranit
jedné osobě více než ostatním, Jakub zmínil jako příklad.

Přemýšlejte o nějakých příkladech z naší doby, kdy se lidé chovají ke druhým
špatně kvůli situaci, ve které se nacházejí, nebo kvůli jejich vlastnostem.

V Jakubovi 2:5–7 Jakub pokáral ty Svaté, kteří pohrdají chudými. Připomněl jim, že
Bůh vyvolil chudé, kteří jsou naplněni vírou, a připomněl, že právě bohatí je
utiskovali a rouhali se Pánu.

Přečtěte si Jakuba 2:8 a zjistěte, co měli Svatí podle Jakubových slov dělat, aby jim
to pomohlo vyhýbat se tomu, aby někoho upřednostňovali.

Proč se podle vás o tomto přikázání hovoří jako o královském zákoně? (Viz Jakub
2:8.) ____________________

President Marion G. Romney z Prvního předsednictva použil toto Jakubovo učení
a vztáhl je na postní oběti:

„Musíme mít rádi svého bližního tak, jako máme rádi sebe. Spasitel dal tento
zákon hned na druhé místo po lásce k Bohu. [Viz Matouš 22:37, 39.] …

Když platíme postní oběti, musíme při tom mít tento královský zákon na mysli. …
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Péče o chudé a postižené a o ty, kteří potřebují naši pomoc, je hlavním cílem a bezpodmínečným
požadavkem pro naplňování tohoto královského zákona o lásce k bližnímu jako k sobě samým.“
(„The Royal Law of Love“, Ensign, May 1978, 95.)

Na základě toho, čemu Jakub učil v těchto verších, doplňte tuto zásadu: Věrní
učedníci Ježíše Krista ____________________.

2. Zapište si tuto zásadu do studijního deníku. Potom odpovězte na
tyto otázky:

a. Čím byl Spasitel příkladem toho, jak mít rád druhé bez ohledu na jejich
situaci?

b. Znáte někoho, kdo se snaží mít rád všechny lidi bez ohledu na jejich situaci?
Jak tento člověk dává najevo, že má rád všechny lidi bez ohledu na jejich
situaci?

Zamyslete se nad tím, jak se chováte ke druhým. Vyhledávejte příležitosti
následovat příklad Spasitele tím, že budete mít rádi druhé bez ohledu na jejich
situaci.

Představte si, že poté, co jste vyslechli Jakubovo učení ohledně lásky ke všem lidem,
uslyšíte někoho říkat, že na tom zase tolik nezáleží, když upřednostňujeme některé
lidi, zatímco k jiným se chováme špatně. Dotyčná osoba také říká, že existují
mnohem horší věci, které bychom mohli dělat.

Přečtěte si Jakuba 2:9–10 a zjistěte, proč je to, že nechováme lásku ke všem lidem
bez ohledu na jejich situaci, závažný problém.

Existuje mnoho přikázání a neuposlechnutí kteréhokoli z nich znamená, že jsme
porušili Boží zákon, a stali jsme se nečistými a nehodnými přebývat s Bohem. Je to,
jako kdyby člověk „všechněmi [byl] vinen“ (Jakub 2:10), protože výsledek je tentýž:
odloučení od Boha (viz 1. Nefi 10:21).

Z těchto veršů se můžeme naučit této nauce: I když se dopustíme jen jednoho
hříchu, jsme před Bohem vinni.

I přesto, že nás neposlušnost znečišťuje, můžeme mít naději. President Dieter
F. Uchtdorf z Prvního předsednictva učil, jak se můžeme stát znovu čistými:

„Naší velkou a věčnou nadějí je milost Boží.

Skrze oběť Ježíše Krista uspokojuje plán milosrdenství požadavky spravedlnosti
[viz Alma 42:15] ‚a uskutečňuje pro lidi prostředek, aby mohli míti víru ku pokání‘
[Alma 34:15].

Naše hříchy, ač mohou být jako šarlat, mohou zbělet jako sníh. [Viz Izaiáš 1:18.]
Díky tomu, že náš milovaný Spasitel ‚dal sebe samého [jako] mzdu na vykoupení

za všecky‘ [1. Timoteovi 2:6], je nám poskytnut přístup do Jeho věčného království [viz 2. Petrova
1:11].

Brána je odemčena!“ („Dar milosti“, Liahona, květen 2015, 108.)
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Co musíme dělat, abychom se skrze Usmíření Ježíše Krista očistili, a mohli tak
vstoupit do Pánova království?

Proces, kterým překonáváme naše slabosti a stáváme se skrze Spasitelovo Usmíření
čistými a neposkvrněnými, probíhá tím, že se každý den snažíme být o trochu
lepšími. Stát se takovými, jako je Spasitel, má být naším celoživotním cílem.

Jakub 2:11 uvádí příklad Jakubova učení nacházejícího se ve verši 10 a zdůrazňuje,
že porušení kteréhokoli z Božích přikázání z nás činí hříšníky. V Jakubovi 2:12–13
povzbuzoval Jakub věřící, aby se ke druhým lidem chovali milosrdně, protože když
druhým neprokazují milosrdenství, budou i oni bez milosrdenství souzeni.

Jakub 2:14–26
Jakub učí o úloze víry a skutků v našem spasení
Lidé používají slovo víra v různých významech. Někdo ho může použít, aby popsal
víru v něco, zatímco jiný ho může použít k popisu nějaké činnosti. V Jakubovi
2:14–26 se dozvídáme, jak Jakub uvedl na pravou míru falešnou představu o víře.

Přečtěte si Jakuba 2:14 a zjistěte, jakou otázku ohledně víry Jakub Svatým položil.

V tomto kontextu použil apoštol Jakub slovo skutky v jiném smyslu, než jak ho
používal apoštol Pavel. Když Pavel používal slovo skutky, měl na mysli skutky
v rámci Mojžíšova zákona. Když Jakub používal slovo skutky, měl na mysli skutky
oddanosti nebo spravedlivosti.

Přečtěte si Jakuba 2:17–18 a zjistěte, čemu Jakub učil o víře. (Jakub 2:17–18 jsou
verše z mistrovství v písmu. Mohli byste si je nějak výrazně označit, abyste je
v budoucnu dokázali snadno najít.)

Co podle vás znamenají slova „víra, nemá-li skutků, mrtváť jest sama v sobě“?
(Verš 17.)

Z těchto veršů se dozvídáme, že opravdová víra v Ježíše Krista se projevuje
spravedlivými skutky.

Zamyslete se nad tím, jak jste se chovali během minulého týdne. Nakolik vaše
skutky ukazovaly, že máte opravdovou víru v Ježíše Krista? Bylo by pro někoho
jiného snadné poznat, že máte opravdovou víru v Ježíše Krista?

Mistrovství v písmu – Jakub 2:17–18
3. Přečtěte si několikrát Jakuba 2:17 a potom se pokuste tento verš

odříkat zpaměti. Totéž udělejte i s Jakubem 2:18. Otestujte se tím,
že si oba verše napíšete zpaměti do studijního deníku.
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Jakub 3
Jakub učí Svaté, jak je důležité ovládat svou řeč
Představte si, že z tuby vymáčknete
všechnu zubní pastu. Nyní si
představte, že se pokoušíte všechnu
tuto pastu vrátit do tuby zpět.

Jak můžeme tuto pastu přirovnat ke
slovům, která pronášíme?
____________________

Řekli jste někdy něco, čeho jste později
litovali? Při studiu Jakuba 3:1–12 se zaměřte na pravdy, které vás povedou při
výběru slov, která pronášíte.

Přečtěte si Jakuba 3:2–4 a první větu z Jakuba 3:5 a zjistěte, jak Jakub popsal ty, kteří
svou řečí neubližují druhým.

Ve verši 2 si všimněte toho, že podle Jakubových slov člověk, který „neklesá
v slovu“ neboli neubližuje svou řečí, vykazuje určitou míru sebeovládání. Slova
„klesáme všickni“ ve verši 2 znamenají, že my všichni klopýtáme neboli děláme
chyby, a slovo jazyk ve verši 5 označuje slova, která pronášíme.

Udidlo (Jakub 3:3) je malý kus kovu,
který se dává koňům do tlamy. Udidlo
je spojeno s uzdou, což umožňuje jezdci
koně ovládat. Slovo veslo (Jakub 3:4)
označuje lodní kormidlo, které pomáhá
člověku řídit loď nebo jí otáčet.

Co mají podle Jakuba udidlo pro koně
a lodní kormidlo společného?

Jak nám může Jakubovo přirovnání
těchto předmětů k jazyku neboli ke
slovům, která pronášíme, pomoci
porozumět tomu, jakou moc naše
slova mají?

Jedna z pravd, kterým se můžeme
z těchto veršů naučit, je ta, že když se
naučíme ovládat svou řeč, může to
podstatně ovlivnit náš život.

Jak může něco, co nám připadá jen
nepatrné, jako je schopnost ovládat to,
co říkáme, mít tak velký vliv na
náš život?

Přečtěte si poslední větu Jakuba 3:5 a také Jakuba 3:6 a zjistěte, k čemu dalšímu
Jakub naše slova přirovnal.

Zamyslete se nad tím, jak by život druhých mohl být rozněcován (viz Jakub 3:6)
neboli ohrožován tím, že používáme svá slova nemoudře. Jak mohou malé změny
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v tom, co říkáme, ovlivnit pozitivním způsobem náš život? Jak mohou tyto změny
ovlivnit život druhých?

V Jakubovi 3:8 se píše, že Jakub varoval, že nezkrocený jazyk neboli nezkrocená řeč
je jako smrtelný jed. V této době digitální komunikace a sociálních sítí
nezapomínejte na to, že jedovatá a nelaskavá slova se mohou šířit rychle a ničit
život druhých a mohou být v digitálním světě natrvalo uchována.

Přečtěte si Jakuba 3:7–12 a zjistěte, k čemu dalšímu Jakub naše slova přirovnal.

Z Jakuba 3:9–10 se dozvídáme, že následovníci Boží usilují o to, aby jejich
mluva sloužila spravedlivým účelům, nikoli k šíření zla.

Starší Jeffrey R. Holland z Kvora Dvanácti apoštolů citoval Jakuba 3:2–10 a poté
mluvil o tom, k čemu máme slova používat, a k čemu nikoli:

„Jakub samozřejmě neměl na mysli, že náš jazyk je vždy zlovolný, ani že vše, co
říkáme, je plné ‚jedu smrtelného‘. Ale jasně říká, že přinejmenším něco z toho, co
říkáme, může být destruktivní, dokonce jedovaté – a to je znepokojivé obvinění
pro Svatého posledních dnů! Hlas, který vydává silné svědectví, pronáší upřímné
modlitby a zpívá písně Sionu, může být tímtéž hlasem, který nadává a kritizuje,
přivádí do rozpaků a ponižuje, přináší bolest a ničí tím svého ducha i ducha

ostatních. …

A tak, bratři a sestry, kéž se v tomto dlouhém věčném úsilí být podobnějšími Spasiteli snažíme
nyní být ‚dokonalými‘ muži a ženami [viz Jakub 3:2] alespoň v tomto jednom ohledu – tím, že se
nikoho nedotkneme slovem, nebo pozitivněji řečeno, že budeme mluvit novým jazykem, jazykem
andělů. Naše slova, podobně jako naše skutky, mají být naplněna vírou a nadějí a pravou láskou,
těmito třemi velkými křesťanskými zásadami, kterých je v dnešním světě tak zoufale zapotřebí.
Díky takovým slovům, proneseným pod vlivem Ducha, mohou být slzy osušeny, srdce uzdravena,
životy pozvednuty, naděje se může vrátit a důvěra může zvítězit.“ („Jazyk andělů“, Liahona,
květen 2007, 16, 18.)

Přemýšlejte o tom, co můžete dělat, abyste byli při volbě svých slov trochu
dokonalejší (viz Jakub 3:2).

Snažte se zdokonalovat
Když si najdeme čas na to, abychom upřímně zhodnotili, jak se nám daří žít podle určité zásady
evangelia, umožňujeme tím Duchu Svatému, aby nám pomohl poznat, co děláme dobře a jak se
můžeme zlepšit. Když hodnotíte vlastní život, snažte se získat vedení Svatého Ducha a buďte
zcela upřímní.

„To, jak hovoříte, má odrážet to, kým jako syn nebo dcera Boží skutečně jste. Slušná
a inteligentní řeč je známkou bystré a zdravé mysli. Vhodná řeč, která povznáší, povzbuzuje
a chválí druhé, zve Ducha, aby byl s vámi.“ (Pro posílení mládeže [brožurka, 2012], 20.)

4. Do studijního deníku si napište odpovědi na tyto otázky:
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a. Kdy vás slova někoho jiného posílila nebo povzbudila?

b. Jak jste byli požehnáni, když jste se snažili slovy posilovat nebo
povzbuzovat druhé?

Na samostatný list papíru si napište cíl týkající se toho, co budete dělat, abyste lépe
ovládali svá slova a používali řeč ke spravedlivým účelům. Dbejte na to, abyste
jednali podle toho, co jste si napsali.

Jak je zaznamenáno v Jakubovi 3:13–18, Jakub postavil do protikladu světskou
moudrost a moudrost, která přichází „s hůry“ (verš 17), neboli moudrost, která
pochází od Boha. Světská moudrost vede k závisti (viz verš 16), „dráždění“
(verš 14) neboli sváru a k roztržkám (viz verš 16), zatímco moudrost, která pochází
od Boha, je čistá a „plná milosrdenství“ (verš 17).

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

Prostudoval(a) jsem si Jakuba 2–3 a dokončil(a) jsem tuto lekci (datum).

Další otázky, úvahy a postřehy, o které bych se rád(a) podělil(a) se svým učitelem:
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29. BLOK: 2. DEN

Jakub 4–5
Úvod
Apoštol Jakub radil Svatým, aby odolávali ďáblu, přibližovali se Bohu a trpělivě
snášeli své strasti, zatímco budou očekávat Spasitelův Druhý příchod. Učil, že
nemocní mají zavolat „starších [s]boru“ (Jakub 5:14), aby jim požehnali. Také učil
o tom, jak je důležité pomáhat hříšníkům činit pokání.

Jakub 4
Jakub radí Svatým, aby se přibližovali Bohu a odolávali ďáblu
Zamyslete se nad tím, s kým z rodiny či přátel máte blízký vztah. Proč s dotyčným
člověkem máte blízký vztah?

Jak jste se s tímto člověkem sblížili? ____________________

Nyní přemítejte o tom, jak blízký vztah máte s Bohem. Jak bude váš život
požehnaný tím, že budete mít silný vztah s Bohem?

Při studiu Jakuba 4 se zaměřte na pravdy, které vám mohou pomoci posílit vztah
s Bohem.

Jak je zaznamenáno v Jakubovi 4:1–3, Jakub pokáral Svaté za to, že podléhají
světským touhám. Přečtěte si Jakuba 4:4 a zjistěte, před jakým druhem přátelství
Jakub Svaté varoval.

Jakubova rada, obsažená ve verši 4 neznamená, že se máme vyhýbat přátelství
s lidmi, kteří nejsou členy Církve. Spíše se máme vyhýbat přijímání a následování
falešného učení a nespravedlivých tužeb, měřítek a praktik světa. Jakub učil, že
přátelství se světem (světskostí) z nás činí nepřátele Boha.

Přečtěte si Jakuba 4:6–8 a zaměřte se na to, co Jakub radil Svatým, aby udělali.

Na základě toho, čemu jste se naučili z Jakuba 4:8, doplňte tuto zásadu: Když se
přiblížíme Bohu, ____________________. Zvažte možnost si v Jakubovi 4:8
označit slova, která této zásadě učí. Tato zásada je potvrzena v novodobém zjevení.
(Viz NaS 88:63.)

1. Do studijního deníku si napište seznam toho, co můžete dělat,
abyste se přiblížili Bohu.

Jedním ze způsobů, jak se můžeme přiblížit Bohu, je ten, že budeme následovat
Jakubovu radu „umejte ruce“ a „očisťte srdce“. (Jakub 4:8.) V písmech mohou ruce
představovat naše činy a srdce může představovat naše touhy. Zamyslete se nad
tím, jak vám to, že budete mít čisté ruce a čisté srdce, pomůže přiblížit se Bohu.

Přečtěte si Jakuba 4:9–12, 17 a vyhledejte další rady, které Jakub Svatým dal, aby jim
pomohl přiblížit se Bohu. Slova „smích váš obratiž se v kvílení“ ve verši 9 se týkají
toho, že kvůli svým hříchům máme pociťovat zármutek podle Boha.

Co je podle Jakubových slov v Jakubovi 4:17 hřích?
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Z Jakuba 4:17 se můžeme naučit tomu, že jestliže víme, jak činit dobro, ale
rozhodneme se ho nečinit, dopouštíme se hříchu. Zvažte možnost si v Jakubovi
4:17 označit slova, která této pravdě učí.

Proč je podle vás hřích, když víme, jak činit dobro, ale rozhodneme se ho nečinit?

President James E. Faust z Prvního předsednictva tuto pravdu objasnil.

„Obávám se, že jedny z našich nejzávažnějších hříchů jsou hříchy z opomenutí.
Jedná se o ony závažnější části zákona, o nichž Spasitel řekl, že je nemáme
zanedbávat. [Viz Matouš 23:23.] Jedná se o ony ohleduplné a soucitné skutky,
které se nám nedaří činit, a my se cítíme tak provinile kvůli tomu, že jsme je
opomíjeli.

Jako malý chlapec vyrůstající na farmě v období spalujícího letního horka si
pamatuji, jak nám babička Mary Finlinsonová vařila vynikající jídla na kamnech na dřevo. Když se
bedýnka na dřevo vedle kamen vyprázdnila, babička ji mlčky vzala, vyšla ven, naplnila ji polínky
z hranice cedrového dřeva, která tam stála, a přinesla plně naloženou bedýnku zpátky dovnitř.
Byl jsem tak necitelný a zabraný do rozhovoru v kuchyni, že jsem jen seděl a nechal svou
milovanou babičku, aby bedýnku na dřevo naplnila sama. Stydím se za své chování a celý život
svého opomenutí lituji. Doufám, že ji jednoho dne budu moci požádat o odpuštění.“ („The
Weightier Matters of the Law: Judgment, Mercy, and Faith“, Ensign, Nov. 1997, 59.)

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

a. Můžete uvést několik příkladů hříchů z opomenutí, které vám mohou bránit
v tom, abyste se přiblížili Bohu?

b. Co konkrétně uděláte pro to, abyste se přiblížili Bohu? Dejte si závazek, že
budete jednat na základě nabádání, které obdržíte a které vám pomůže
tohoto cíle dosáhnout.

Jakub 5
Jakub učí Svaté, aby trpělivě snášeli své strasti, a radí nemocným, aby požádali
o pomoc starší
V Jakubovi 5:1–6 čteme, že apoštol Jakub odsoudil bohaté, kteří zneužívají svého
bohatství a pronásledují spravedlivé. Varoval, že je čeká utrpení a soud.

Přečtěte si Jakuba 5:7–11 a zjistěte, co Jakub řekl Svatým, aby dělali, když budou
čelit strastem při očekávání Druhého příchodu Ježíše Krista.

Tyto verše poukazují na vztah mezi zkouškami a trpělivostí a na to, jak věrní lidé –
jako například Job – reagují na utrpení a protivenství. V Jakubovi 5:10 si povšimněte
příkladů lidí, kteří trpělivě snášeli své strasti a na které se mohli Svatí zaměřit.

Uveďte několik příkladů z písem týkajících se proroků, kteří trpělivě snášeli své
strasti: ____________________

Zamyslete se nad tím, co byste poradili kamarádovi, který řekl: „Je mi hrozně. Už
přes týden jsem nemocný. Byl jsem u doktora a beru léky, ale není mi o nic lépe.
Nevím, co dál dělat.“
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Přečtěte si Jakuba 5:13–16 a zjistěte, co Jakub radil nemocným a sužovaným, aby
udělali.

Starší Dallin H. Oaks z Kvora Dvanácti apoštolů učil: „Když starší pomažou
nemocného a pomazání zpečetí, otevírají okna nebes, aby Pán mohl vylít své
požehnání, které má podle Jeho vůle trpící člověk obdržet.“ („Uzdravování
nemocných“, Liahona, květen 2010, 48.)

Podívejte se znovu na Jakuba 5:15. Co
dalšího podle Jakubových slov zachrání
nebo uzdraví nemocného člověka
kromě moci kněžství?

Jednou z pravd, které se dozvídáme
z Jakuba 5:14–16, je ta, že nemocní
mohou být uzdraveni
prostřednictvím modlitby víry
a moci kněžství.

Starší Oaks učil ohledně modlitby víry
a uzdravující moci kněžství tomuto:

„Zatímco používáme nezpochybnitelnou moc kněžství Božího a zatímco si ceníme
Jeho zaslíbení, že vyslyší a zodpoví modlitbu víry, musíme vždy pamatovat na to,
že víra a uzdravující moc kněžství nemůže přinést to, co je v rozporu s vůlí Toho,
jehož toto kněžství je. …

Ani služebníci Páně, když použijí Jeho božskou moc v situaci, kde je dostatečná
víra k uzdravení, nemohou dát kněžské požehnání, které člověka uzdraví, pokud

toto uzdravení není vůlí Páně.

My, děti Boží, které vědí o Jeho veliké lásce a o Jeho naprosté znalosti toho, co je pro naše věčné
blaho nejlepší, Mu důvěřujeme. První zásadou evangelia je víra v Pána Ježíše Krista, a víra
znamená důvěru. Pociťoval jsem tuto důvěru ve slovech svého bratrance, který je pronesl na
pohřbu dospívající dívky, která zemřela po vážné nemoci. Pronesl tato slova, která mě nejprve
překvapila a poté poučila: ‚Vím, že bylo vůlí Páně, aby zemřela. Měla dobrou lékařskou péči.
Dostala kněžská požehnání. Její jméno bylo na modlitebním seznamu v chrámu. Byly proneseny
stovky modliteb za to, aby se uzdravila. A vím, že v této rodině je dost víry na to, aby se
uzdravila, pokud by však nebylo vůlí Páně, aby ji v tuto dobu odvedl domů.‘ Pociťoval jsem
stejnou důvěru ve slovech otce jiné výjimečné dívky, která zemřela na rakovinu ve věku
dospívání. Řekl: ‚Víra naší rodiny spočívá v Ježíši Kristu, a není závislá na tom, jak co dopadne.‘

29.  BLOK,  2 .  DEN

586



Souhlasím s pravdivostí těchto slov. Děláme vše, co je v našich silách, aby se milovaný člověk
uzdravil, a pak důvěřujeme Pánu ohledně toho, jak to dopadne.“ („Uzdravování
nemocných“, 50.)

Jak vám může učení staršího Oakse pomoci porozumět uzdravující moci kněžství?
Proč musí být naše víra a modlitby v souladu s Boží vůlí? (Viz Průvodce k písmům,
„Modlitba“.)

3. Představte si, že někdo z rodiny nebo přátel je nemocný. Do
studijního deníku napište tomuto člověku dopis, ve kterém

vysvětlíte, čemu jste se naučili o uzdravující moci kněžství. Nezapomeňte
vysvětlit, proč je důležité, aby naše víra v Ježíše Krista nezávisela na výsledku
kněžského požehnání. Zahrňte příklady lidí, které znáte a kteří byli
prostřednictvím modliteb víry a moci kněžství požehnáni.

Jakub také přirovnal uzdravení nemocných k odpuštění hříchu. (Viz Jakub 5:16.)

Starší Bruce R. McConkie z Kvora Dvanácti apoštolů učil, že taková pokora a víra,
která je nutná k tomu, abychom byli uzdraveni fyzicky, je tatáž jako pokora a víra,
která je nutná k tomu, abychom obdrželi odpuštění: „Existují … posvátné
případy, při nichž mají muži výsadu dosáhnout takových duchovních výšin, že
získávají ospravedlňující potvrzení Ducha ohledně svého chování, a v důsledku
toho jsou jim hříchy odpuštěny. Jakub řekl, že jedním z nich je i obřad žehnání

nemocným. … Člověk, který se díky své víře, oddanosti, spravedlivosti a osobní způsobilosti
nachází ve stavu, kdy může být uzdraven, se zároveň nachází ve stavu, kdy může obdržet
ospravedlňující potvrzení Ducha ohledně směru svého života, a jeho hříchy jsou mu odpuštěny,
což dosvědčuje skutečnost, že přijímá společenství Ducha, které by nemohl mít, pokud by toho
nebyl hoden.“ (Mormon Doctrine, 2nd ed. [1966], 297–298.)

To však neznamená, že ten, kdo není uzdraven poté, co obdržel kněžské
požehnání, není způsobilý. Všechna požehnání jsou udělována podle Božího
hlubšího porozumění a my můžeme pociťovat Jeho lásku a pokoj Ducha, který
potvrzuje naši způsobilost.

Jak je zaznamenáno v Jakubovi 5:17–20, Jakub mluvil o proroku Eliášovi jako
o příkladu člověka, který používal moc vroucí modlitby. Také radil Svatým, aby
pomáhali hříšníkům činit pokání. V Jakubovi 5:20 si povšimněte slíbených
požehnání, která přicházejí k těm, již odvracejí „hříšníka od bludné cesty jeho“.

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

Prostudoval(a) jsem si Jakuba 4–5 a dokončil(a) jsem tuto lekci (datum).

Další otázky, úvahy a postřehy, o které bych se rád(a) podělil(a) se svým učitelem:
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Úvod k 1. Petrově
Proč studovat tuto knihu?
Opakujícím se tématem v První epištole obecné Petrově je skutečnost, že skrze
Usmíření Ježíše Krista mohou Spasitelovi učedníci věrně snášet utrpení
a pronásledování a reagovat na ně. V každé kapitole v 1. Petrově se mluví
o zkouškách či o utrpení a Petr učil, že trpělivě vytrvat ve zkouškách je „mnohem
dražší nežli zlato“ a pomůže to věřícím získat „spasení [jejich] duší“. (1. Petrova
1:7, 9.) Petr také připomínal Svatým jejich totožnost – že jsou „rod vyvolený,
královské kněžstvo, národ svatý, lid [zvláštní]“. (1. Petrova 2:9.) Studiem rad, které
Petr v této epištole poskytl, můžete získat naději, povzbuzení a sílu, které vám
mohou pomoci s těžkostmi, jimž čelíte.

Kdo napsal tuto knihu?
Autorem této epištoly, je „Petr, apoštol Ježíše Krista“. (1. Petrova 1:1.)

„Petr … byl původně znám jako Simeon nebo Šimon (2. Petr. 1:1), byl rybářem
z Betsaidy a žil se svou manželkou v Kafarnaum. … Petr se svým bratrem
Ondřejem byli povoláni, aby byli učedníky Ježíše Krista (Mat. 4:18–22; Marek
1:16–18; Lukáš 5:1–11). …

Pán [Petra] vybral, aby držel klíče království na zemi (Mat. 16:13–18). …

Petr byl za svých dnů hlavním apoštolem.“ (Průvodce k písmům, „Petr“,
scriptures.lds.org.)

Petrovy spisy dokládají, jak z prostého rybáře vyrostl v mocného apoštola.

Kdy a kde byla napsána?
Petr napsal tuto první epištolu pravděpodobně někdy mezi lety 62 a 64 po Kr.
Napsal ji v „Babyloně“ (1. Petrova 5:13), což je pravděpodobně symbolické
označení Říma.

Všeobecně se má za to, že Petr zemřel za vlády římského císaře Nerona –
pravděpodobně po roce 64 po Kr., kdy Nero začal pronásledovat křesťany. (Viz
Průvodce k písmům, „Petr“.)

Pro koho byla napsána a proč?
Petr tuto epištolu adresoval členům Církve žijícím v pěti římských provinciích Malé
Asie, které se rozkládaly na území dnešního Turecka. (Viz 1. Petrova 1:1.) Své
čtenáře považoval za vyvolené Boha. (Viz 1. Petrova 1:2.) Psal, aby Svaté posílil
a dodal jim odvahu ve zkoušce jejich víry (viz 1. Petrova 1:7) a aby je připravil na
budoucí zkoušku ohněm (viz 1. Petrova 4:12). Petrovo poselství také členy učilo, jak
reagovat na pronásledování. (Viz 1. Petrova 2:19–23; 3:14–15; 4:13.)

Petrovy rady přišly ve velmi příhodném okamžiku, protože členy Církve právě
očekávalo období zvýšeného pronásledování. Přibližně do roku 64 po Kr., kolem
doby, kdy psal Petr tuto epištolu, projevovala římská vláda vůči křesťanství
všeobecnou toleranci. V červenci onoho roku byla větší část Říma zničena požárem
a šířily se zvěsti, že požár nechal založit samotný císař Nero. Někteří přední
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Římané, ve snaze svalit vinu za tuto pohromu na někoho jiného, obvinili ze
založení ohně křesťany. To vedlo k intenzivnímu pronásledování křesťanů po celé
Římské říši. Petr uvedl, že když Svatí trpí jako křesťané (viz 1. Petrova 4:16), mohou
nacházet radost ve vědomí, že kráčejí ve šlépějích Ježíše Krista. (Viz 1. Petrova
2:19–23; 3:15–18; 4:12–19.)

Jaké jsou charakteristické rysy této knihy?
Petr nabádal Svaté uprostřed strastí a pronásledování, kterým v té době čelili, aby se
k sobě navzájem chovali s láskou a citlivostí. (Viz 1. Petrova 1:22; 3:8–9.) Dále
v 1. Petrově 5 čteme, že Petr vysvětloval, jak mají vedoucí Církve posilovat své
kongregace.

Tato epištola obsahuje pravděpodobně nejjasnější biblické zmínky o duchovním
světě a o práci na spasení, která tam probíhá. Petr se stručně zmínil o tom, že Ježíš
Kristus navštívil duchovní svět, aby kázal neposlušným duchům, kteří žili
v Noémově době. (Viz 1. Petrova 3:18–20.) Dodal, že evangelium bylo kázáno
mrtvým, aby měli zesnulí příležitost být souzeni podle stejných podmínek jako
žijící. (Viz 1. Petrova 4:5–6.) V naší dispensaci president Joseph F. Smith právě
přemítal o významu 1. Petrovy 3:18–20 a 1. Petrovy 4:6, když obdržel zjevení
objasňující nauky týkající se duchovního světa. (Viz NaS 138.)

Stručný přehled
1. Petrova 1:1–2:10. Petr píše, že je zapotřebí, aby Svatí duchovně rostli, mají-li
obdržet věčné odměny. Zaslíbení spasení je umožněno prostřednictvím drahocenné
krve Ježíše Krista. Svatí jsou „rod vyvolený, královské kněžstvo, národ svatý, lid
[zvláštní]“ (1. Petrova 2:9), který obdržel Boží milost.

1. Petrova 2:11–3:12. Učedníci Ježíše Krista se snaží respektovat všechny lidi
a podrobovat se občanským správním orgánům a zákonům. Petr promlouvá ke
konkrétním skupinám Svatých: k svobodným občanům, sloužícím, manželkám
a manželům.

1. Petrova 3:13–5:14. Když Svatí trpí kvůli pronásledování, mají pamatovat na
příklad Ježíše Krista, který trpěl a poté dosáhl oslavení. Ježíš Kristus kázal
evangelium mrtvým, aby se jim mohlo dostat spravedlivého soudu. Vedoucí Církve
následují příklad Ježíše Krista v péči o Boží stádo. Svatí se mají pokořit a přenechat
své starosti Bohu.

1. PETROVA
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29. BLOK: 3. DEN

1. Petrova 1–2
Úvod
Apoštol Petr psal Svatým, aby posílil jejich víru v době, kdy zažívali intenzivní
pronásledování ze strany Římské říše. Zdůraznil, že byli vykoupeni skrze
drahocennou krev Ježíše Krista, a připomněl jim, jaké je jejich božské dědictví jako
Božího zvláštního lidu. Řekl Svatým, aby oslavovali Boha mezi lidmi a snášeli své
utrpení tak, jako Ježíš Kristus.

1. Petrova 1
Petr učí Svaté o jejich potenciálním dědictví a o nezbytnosti zkoušek

Starší M. Russell Ballard z Kvora Dvanácti apoštolů řekl: „Když cestuji po Církvi,
jsem svědkem toho, že členové jsou zkoušeni v tavicím kotlíku strastí.“ („Hyrum
Smith: ‚Firm As the Pillars of Heaven‘“, Ensign, Nov. 1995, 9.)

Tavicí kotlík je nádoba, v níž se čistí
kovy či jiné látky, což znamená, že se
zahřejí a roztaví, aby se odstranily
nečistoty a výsledný produkt měl větší
pevnost. „Tavicí kotlík strastí“ – jak
o tom mluvil starší Ballard – se může
týkat náročných životních zkoušek. Jaké
zkoušky neboli jaký „tavicí kotlík
strastí“ jste zažili v osobním životě?

Apoštol Petr napsal tuto epištolu, aby
posílil a povzbudil Svaté, když zažívali
zkoušky. Až do roku 64 po Kr., v době,
kdy psal Petr tuto epištolu, projevovala
římská vláda vůči křesťanství
všeobecnou toleranci. V červenci téhož
roku zničil velkou část Říma požár.
Někteří přední Římané obvinili
křesťany z jeho založení. Toto obvinění vedlo k intenzivnímu pronásledování
křesťanů po celé Římské říši. V některých případech s křesťany špatně zacházeli
jejich bývalí přátelé a sousedé.

Při studiu 1. Petrovy 1–2 se zaměřte na pravdy, které vám mohou pomoci zůstat
věrnými i během zkoušek.

V 1. Petrově 1:1–2 Petr pozdravil Svaté žijící v římských provinciích Malé Asie
(dnešní Turecko) a připomněl jim, že jsou vyvoleným lidem.
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Přečtěte si 1. Petrovu 1:3–5 a zjistěte, jaká budoucí požehnání byla Svatým slíbena.
Zvažte možnost si to, co najdete, označit.

V písmech se slova spasení a oslavení často používají ve stejném významu.
V 1. Petrově 1:5 Petr mluvil o oslavení neboli o věčném životě, což znamená žít
v Boží přítomnosti a jít dál jako rodina. (Viz NaS 132:19–20.)

Přečtěte si 1. Petrovu 1:6 a zaměřte se na to, jak Svatí na toto zaslíbení budoucích
požehnání reagovali. Povšimněte si, že slovo pokušení se týká zkoušek a strastí.

Z 1. Petrovy 1:3–6 se můžeme naučit této pravdě: I když zažíváme zkoušky,
můžeme se radovat z Usmíření Ježíše Krista a z budoucích požehnání, která
nám Bůh přislíbil.

Petr učil, že se můžeme radovat navzdory obtížím, kterými procházíme, protože
skrze Usmíření Ježíše Krista obdržíme velká požehnání. Jak vám může snaha
pamatovat na Kristovo Usmíření pomoci radovat se i tehdy, když zažíváte zkoušky?

Přečtěte si 1. Petrovu 1:7–9 a zaměřte se na to, čemu Petr učil Svaté ohledně jejich
zkoušky víry. Zvažte možnost označit si, k čemu jejich zkoušku víry přirovnal.

Víra je, stejně jako zlato, vzácná. Víra je však vzácnější než zlato, protože zlato
„hyne“ (1. Petrova 1:7), zatímco víra v Ježíše Krista vede ke spasení (viz 1. Petrova
1:9), které je věčné. Zlato se navíc čistí při vysokých teplotách a podobně je i naše
víra někdy zkoušena strastmi, otázkami a pochybami. Jedna z pravd, kterým se
můžeme naučit z Petrových slov určených Svatým, říká, že naše víra v Ježíše
Krista bude zkoušena a tříbena, když věrně vytrváme ve zkouškách.

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

a. Jakým zkouškám právě teď čelíte vy nebo vaši přátelé?

b. V jaké smyslu zkouší tyto zkoušky vaši nebo jejich víru?

Přečtěte si následující slova staršího Neila L. Andersena z Kvora Dvanácti apoštolů
a označte si, k čemu nás povzbudil, když zažíváme zkoušky víry:

„Jak můžete zůstat ‚stálí a neochvějní‘ [Alma 1:25] během zkoušky víry? Ponořte
se právě do těch věcí, které vám pomohly vybudovat jádro vaší víry [ještě než
nastal čas zkoušky] – používejte víru v Krista, modlete se, přemítejte o písmech,
čiňte pokání, dodržujte přikázání a služte druhým.

Když čelíte zkoušce víry – ať uděláte cokoli, hlavně neodcházejte z Církve! Vzdálit
se od království Božího během zkoušky víry je jako opustit bezpečí sklepního

krytu v okamžiku, kdy spatříte tornádo.“ („Zkouška vaší víry“, Liahona, listopad 2012, 40.)

Proč je podle vás důležité, abychom, když je naše víra zkoušena, dělali to, k čemu
nás povzbudil starší Anderson? ____________________

Přečtěte si 1. Petrovu 1:13–17 a zjistěte, k čemu Petr povzbuzoval Svaté, aby věrně
vytrvali ve zkouškách. Zvažte možnost si to, co najdete, označit. Slova „přepášíce
bedra mysli své“ ve verši 13 znamenají, že se máte připravit.

29.  BLOK,  3 .  DEN

591



Přečtěte si 1. Petrovu 1:18–21 a vyhledejte další pravdy, kterým Petr Svaté učil, aby
jim pomohl ve zkouškách vytrvat namísto toho, aby svou víru opustili.

Toto jsou některé z pravd, kterým Petr v těchto verších Svaté učil: Jsme vykoupeni
skrze drahocennou krev Ježíše Krista. Vzhledem k tomu, že Ježíš Kristus vedl
život bez hříchu, mohl za nás nabídnout sám sebe jako dokonalou oběť. Ježíš
Kristus byl předustanoven, aby se stal naším Vykupitelem.

Prorok Joseph Smith učil: „Při prvním uspořádání v nebi jsme byli přítomni všichni
a viděli jsme, jak byl vybrán a určen Spasitel a jak byl vytvořen plán spasení, a my
jsme to schválili.“ (Učení presidentů Církve: Joseph Smith [2008], 207.)

Jak mohla snaha pamatovat na tyto pravdy Svatým pomoci věrně vytrvat ve
zkouškách?

2. Vzpomeňte si na nějakou situaci, kdy jste se vy nebo někdo, koho
znáte, rozhodli vytrvat ve zkoušce víry v Ježíše Krista místo toho,

abyste víru v Něho opustili. Do studijního deníku si zapište tuto zkušenost a to,
jak byla vaše víra ve Spasitele, nebo víra onoho člověka, během této zkoušky
posílena.

V 1. Petrově 1:22–25 Petr Svaté povzbudil, aby se měli navzájem rádi a pamatovali
na to, že byli znovuzrozeni skrze slovo Boží, které přetrvá na věky.

1. Petrova 2:1–12
Petr zdůrazňuje zodpovědnosti Svatých
Jak se členové Církve liší od těch, kteří následují způsoby světa? Můžete uvést
určité těžkosti, kterým možná čelíme díky tomu, že jsme odlišní?
____________________

Při studiu 1. Petrovy 2:1–12 vyhledejte zásadu, která posílí vaši touhu lišit se
od světa.

Jak je zaznamenáno v 1. Petrově 2:1–8, Petr učil, že věrní Svatí jsou jako živé
kameny postavené na úhelném kameni Ježíše Krista a že ti, kteří nejsou poslušní,
se cítí být Pánem uraženi, protože On jejich neposlušnost nepodporuje.

Přečtěte si 1. Petrovu 2:9–10 a zaměřte se na to, jak Petr popsal věrné Svaté. Zvažte
možnost označit si části textu, které upoutají vaši pozornost.

Který z titulů, jež dal Petr Svatým, se vám líbí nejvíce? ____________________

Jak mohla slova, kterými Petr popsal Svaté v 1. Petrově 2:9–10, pomoci Svatým
získat odvahu čelit náboženskému pronásledování? ____________________

Přečtěte si 1. Petrovu 2:11–12 a zjistěte, o co Petr Svaté prosil, aby jako Pánův
zvláštní neboli drahocenný lid udělali. Povšimněte si, že Petr možná nazýval Svaté
jako „příchozí“ a „pohostinní“ (neboli poutníci) buď proto, že žili mezi lidmi, kteří
se od nich kulturně a nábožensky lišili, nebo proto, že byli vzdáleni svému
nebeskému domovu a dočasně žili jako smrtelníci.

Petr Svatým řekl, že mohou být příkladem pro druhé kolem sebe a mohou jim
pomáhat oslavovat Boha. (Viz 1. Petrova 2:12.) Z 1. Petrovy 2:11–12 se dozvídáme,
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že Bůh povolává své Svaté, aby se oddělili a odlišili od světa, aby druzí mohli
vidět jejich příklad a oslavovat Boha. Zvažte možnost zapsat si tuto zásadu do
písem nebo si ji poznamenat.

Sestra Elaine S. Daltonová, když byla generální presidentkou Mladých žen, řekla:
„Máte-li touhu měnit ve světě věci k lepšímu, pak se od světa musíte lišit.“
(„Nyní nastal čas povstat a svítit!“, Liahona, květen 2012, 124.)

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

a. Jak se od mládeže Svatých posledních dnů žádá, aby se oddělila a odlišila
od světa?

b. Jak vaše rozhodnutí oddělit a odlišit se od světa ovlivnilo druhé k dobrému
nebo je pomohlo vést k Bohu?

c. Co můžete dělat pro to, abyste se lépe oddělili a odlišili od světa, a byli tak
příkladem pro druhé? (Napište si cíl týkající se toho, co plánujete dělat pro
to, abyste byli příkladem pro druhé.)

1. Petrova 2:13–25
Petr radí Svatým, aby snášeli utrpení tak jako Spasitel
V 1. Petrově 2:13–18 Petr učil Svaté, aby se podřizovali zákonům a veřejným
orgánům, které jim vládnou (včetně římského císaře, který podporoval jejich kruté
pronásledování). Povzbudil ty, kteří jako služebníci zažívali těžkosti, aby je trpělivě
snášeli a pamatovali na to, že Bůh o nich ví.

Přečtěte si 1. Petrovu 2:19–20 a vyhledejte Petrovu radu Svatým ohledně toho, jak
mají snášet své těžkosti.

Povzbudil je, aby své těžkosti snášeli trpělivě. Přečtěte si 1. Petrovu 2:21–25
a vyhledejte Petrův popis toho, jak Ježíš Kristus reagoval na pronásledování. Zvažte
možnost si to, co najdete, označit.

Co nám může podle 1. Petrovy 2:21 Spasitelovo utrpení poskytnout?
____________________

Z Petrových slov se můžeme ohledně vytrvání ve zkouškách naučit této pravdě:
Můžeme následovat Spasitelův příklad tím, že trpělivě vytrváme ve
zkouškách.

Přemítejte o tom, co můžete dělat pro to, abyste lépe následovali příklad Ježíše
Krista ohledně trpělivého vytrvání ve zkouškách.

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

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

Další otázky, úvahy a postřehy, o které bych se rád(a) podělil(a) se svým učitelem:
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29. BLOK: 4. DEN

1. Petrova 3–5
Úvod
Apoštol Petr povzbuzoval Svaté, aby byli vždy připraveni svědčit o Ježíši Kristu a žili
spravedlivě, aby rozptýlili falešná obvinění, která byla proti nim vznášena. Učil
tomu, že Ježíš Kristus po své smrti kázal evangelium v duchovním světě. Petr také
nabádal starší Církve, aby dohlíželi na Boží stádo s toutéž péčí jako Ježíš Kristus,
kníže pastýřů (vedoucí Pastýř).

1. Petrova 3:1–17
Petr radí Svatým, aby byli sjednoceni ve spravedlivosti a byli vždy připraveni svědčit
o Kristu.
Přečtěte si tento příběh presidenta Thomase S. Monsona:

„V průběhu života budeme mít příležitosti dělit se o své přesvědčení, i když ne
vždy víme, kdy budeme vyzváni, abychom tak učinili. Já jsem takovou příležitost
dostal v roce 1957, když jsem pracoval v jednom nakladatelství a byl jsem
požádán, abych jel do Dallasu v Texasu, který je někdy nazýván ‚městem kostelů‘,
abych tam promluvil na odborné konferenci. Po skončení konference jsem se jel
projet vyhlídkovým autobusem kolem města. Když jsme projížděli kolem

rozličných kostelů, náš řidič vždy poznamenal: ‚Vlevo vidíte metodistický kostel‘ nebo ‚Vpravo je
katolická katedrála‘.

Když jsme projížděli kolem krásné budovy z červených cihel postavené na kopci, řidič zvolal:
‚V této budově mají shromáždění mormoni.‘ Jedna paní ze zadní části autobusu se zeptala: ‚Pane
řidiči, mohl byste nám říci něco o mormonech?‘

Řidič zajel ke krajnici, otočil se a odvětil: ‚Milá paní, o mormonech vím jen tolik, že mají
shromáždění v téhle cihlové budově. Je v tomto autobuse někdo, kdo ví o mormonech něco
víc?‘“ („Mějte odvahu stát si za svým“, Liahona, listopad 2011, 67.)

Co byste udělali nebo řekli, kdybyste byli v onom autobuse?

V jakém smyslu by mohla být tato příležitost pro vás úžasná? V jakém smyslu by
mohla být tato příležitost pro vás obtížná? ____________________

Při studiu 1. Petrovy 3:1–17 vyhledejte zásadu, která vám může pomoci, když
budete mít příležitost sdílet evangelium s druhými.

V 1. Petrově 3:1–11 čteme, že apoštol Petr nabádal manželky, aby skrze spravedlivé
chování pomohly přivést svého nevěřícího manžela ke Kristu. Manželům radil, aby
ctili své manželky. Také radil členům, aby byli jednomyslní (viz 1. Petrova 3:8) a žili
podle měřítek evangelia.

Přečtěte si 1. Petrovu 3:14–16 a zaměřte se na to, co Petr radil Svatým, aby udělali,
když se setkají s lidmi, kteří zpochybňují jejich náboženské přesvědčení nebo je
kvůli tomu pronásledují.

Vysvětlete, že slovo počtu ve verši 15 může být také přeloženo jako „obhajoby“. Petr
nabádal Svaté, aby se dělili o své náboženské přesvědčení a hájili ho. Povšimněte si
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také, že Petr jim řekl, aby to dělali s mírností a bázní. Slovo Mírnost znamená
jemnost, pokoru a trpělivost. (Viz Průvodce k písmům, „Mírnost,
mírný“,scriptures.lds.org.) Slovo bázeň znamená uctivost nebo úctu.

Jedna z pravd, kterým se můžeme z 1. Petrovy 3:15 naučit, zní: Jako následovníci
Ježíše Krista bychom měli usilovat o to, abychom byli vždy připraveni sdílet
a hájit své náboženské přesvědčení s mírností a uctivě. Zvažte možnost napsat
si tuto pravdu do písem vedle 1. Petrovy 3:15.

Přečtěte si zbytek příběhu presidenta Monsona o jeho zážitku v autobuse:

„Čekal jsem, zda někdo něco neřekne. Díval jsem se na ostatní a hledal jsem
v jejich tváři nějakou známku toho, že něco vědí, nějakou touhu něco říci. Nikdo
nic neřekl. Uvědomil jsem si, že mým úkolem bude udělat to, co navrhoval
apoštol Petr, totiž abychom vždy byli připraveni dát odpověď každému, kdo nás
požádá o zdůvodnění naděje, která je v nás. Také jsem pochopil pravdivost rčení:
‚Když přijde čas se rozhodnout, čas na přípravu již uplynul.‘

V příštích zhruba 15 minutách jsem měl tu výsadu podělit se s lidmi v autobuse o své svědectví
o Církvi a jejích naukách. Byl jsem vděčný za své svědectví i za to, že jsem byl připraven se o ně
podělit.“ („Mějte odvahu stát si za svým“, 67.)

1. Ve studijním deníku odpovězte na dvě nebo na všechny tyto otázky:

a. Co můžete dělat pro to, abyste byli vždy připraveni podělit se o své
náboženské přesvědčení s druhými?

b. Proč je podle vás důležité, abyste se dělili o své náboženské přesvědčení
s mírností a uctivě?

c. Kdy jste se podělili o své náboženské přesvědčení nebo svědectví
s druhými?

Zamyslete se nad tím, jak se připravíte na to, abyste byli schopni sdílet a hájit své
náboženské přesvědčení. Jednejte na základě nabádání, která obdržíte.

1. Petrova 3:18–4:19
Ježíš Kristus po své smrti kázal evangelium v duchovním světě
Představte si, že jste misionářem na plný úvazek. Zamyslete se, jak byste reagovali,
kdyby vám někdo řekl toto: „Věřím, že to, čemu učíte, je pravdivé, ale přemýšlím
o lidech, kteří zemřou, aniž by měli možnost slyšet pravdu. Nezdá se mi
spravedlivé, aby je Bůh trestal nebo jim bránil s Ním znovu žít, pokud neměli nikdy
možnost dozvědět se o Jeho plánu spasení.“

Přečtěte si 1. Petrovu 3:18–20 včetně Překladu Josepha Smitha, 1. Petrova 3:20
[v Průvodci k písmům]. Poté si přečtěte 1. Petrovu 4:5–6 včetně Překladu Josepha
Smitha, 1. Petrova 4:6 [v Průvodci k písmům]. Při čtení se zaměřte na pravdy,
kterým Petr učil, o něž byste se mohli s člověkem ve výše uvedené situaci podělit.
Slova „[duchům], kteříž jsou v žaláři“ v 1. Petrově 3:19 se týkají těch duchů
v duchovním světě, kteří nepřijali evangelium nebo neměli možnost o něm slyšet
ve smrtelnosti.
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President Joseph F. Smith

Co se z těchto veršů dozvídáme o lidech v duchovním světě, kteří nepřijali
evangelium nebo neměli příležitost ho v tomto životě obdržet?

President Joseph F. Smith přemítal
o významu 1. Petrovy 3:18–20
a 1. Petrovy 4:6, když obdržel zjevení
a vidění týkající se Spasitelovy návštěvy
v duchovním světě. Toto zjevení je
zaznamenáno jako Nauka
a smlouvy 138. President Smith viděl,
že Ježíš Kristus kázal evangelium
a osobně sloužil spravedlivým duchům
v duchovním světě v době mezi svou
smrtí a Vzkříšením. Ježíš Kristus poté
zorganizoval a zplnomocnil spravedlivé
služebníky, aby učili evangeliu duchy
v duchovním vězení. (Viz NaS 138:1–12,
18–19, 27–30.)

Proč je podle 1. Petrovy 4:6 evangelium
kázáno těm, kteří zemřeli?

Pravda, které se můžeme z těchto veršů
naučit, zní: Evangelium je kázáno
těm, kteří zemřeli, aby měli tytéž příležitosti jako ti, kteří slyšeli o evangeliu
ve smrtelnosti. (Povšimněte si, že 1. Petrova 4:6 je verš z mistrovství v písmu.
Mohli byste si ho nějak výrazně označit, abyste ho v budoucnu dokázali
snadno najít.)

2. Znovu si projděte situaci, kterou jste si přečetli na začátku tohoto
oddílu. Do studijního deníku si napište, jak byste pomocí 1. Petrovy

4:6 odpověděli na námitku, o níž jste četli. Uveďte své myšlenky týkající se
toho, v jakém smyslu je nauka o spasení mrtvých důkazem Božího
milosrdenství a soucitu vůči Jeho dětem.

V 1. Petrově 4:7–19 čteme, že Petr nabádal Svaté, aby měli opravdovou lásku,
protože láska přikryje neboli zbraňuje (předchází) množství hříchů. Také mluvil
o ohni (viz 1. Petrova 4:12), který budou Svatí možná muset snést, a učil je tomu,
aby se radovali, když procházejí zkouškami a pronásledováním kvůli své víře
v Ježíše Krista.

Mistrovství v písmu – 1. Petrova 4:6
3. Napište si slova z 1. Petrovy 4:6 na kartičku nebo na kus papíru. Na

druhou stranu si napište, jak můžete pomoci svým předkům, kteří
obdrželi evangelium v duchovním světě a čekají, až budou vysvobozeni
z duchovního vězení. Do studijního deníku si napište, že jste dokončili tuto část
úkolu. Během následujícího týdne se učte nazpaměť 1. Petrovu 4:6 tím, že si
tento verš přeříkáte každé ráno a každý večer před osobní modlitbou. Také si
projděte, co jste si napsali ohledně toho, jak se můžete zapojit do práce na
spasení ve prospěch svých předků.
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1. Petrova 5
Petr radil starším, aby dohlíželi na Boží stádo, a povzbuzoval Svaté, aby zůstali stálí
ve víře
Aby apoštol Petr připravil Svaté na zkoušky, které budou zažívat, učil starší Církve,
jaké jsou jejich zodpovědnosti jakožto vedoucích Církve. Přečtěte si 1. Petrovu 5:1–3
a vyhledejte Petrovy rady určené starším Církve.

Pokyn „paste stádo Boží“ (verš 2) znamená, že mají pečovat o členy Církve a bdít
nad nimi. Petr učil, že církevní vedoucí mají sloužit ochotně a s láskou, nikoli
neochotně či z touhy po odměně. Mají být pro členy příkladem, nikoli nad nimi
panovat. (Viz verš 3.)

Jedna z pravd, kterým tyto verše učí je, že církevní vedoucí mají zodpovědnost
pečovat o Boží stádo a bdít nad ním s láskou a skrze příklad.

Přečtěte si 1. Petrovu 5:4 a zjistěte, jak Petr nazval Spasitele.

Jaké křesťanské vlastnosti
a charakterové rysy mohou církevním
vedoucím pomáhat bdít nad členy
Církve a pečovat o ně?
____________________

Kdy jste byli požehnáni díky křesťanské
lásce nebo příkladu nějakého
církevního vedoucího?

Když budete mít úctu a důvěru
k církevním vedoucím, které Pán
povolal, a budete je následovat, oni vás
povedou a budou o vás duchovně
pečovat.

V 1. Petrově 5:5–14 Petr učil Svaté, aby
měli úctu ke starším lidem, aby své
starosti vložili na Spasitele Ježíše Krista
a aby navzdory svým strastem zůstali
stálí ve víře. Petr je ujistil, že budou-li tak činit, Bůh je zdokonalí a posílí.

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

Prostudoval(a) jsem si 1. Petrovu 3–5 a dokončil(a) jsem tuto lekci (datum).

Další otázky, úvahy a postřehy, o které bych se rád(a) podělil(a) se svým učitelem:
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Úvod k 2. Petrově
Proč studovat tuto knihu?
Prorok Joseph Smith poznamenal: „Petr zaznamenal nejvznešenější slova ze všech
apoštolů.“ (History of the Church, 5:392.)

Petr, jakožto očitý svědek proměnění Ježíše Krista (viz 2. Petrova 1:16–18), nabádal
své čtenáře, aby rostli v poznání Spasitele a aby se snažili osvojit si božské
vlastnosti, a mohli se tak stát podílníky božské přirozenosti (viz 2. Petrova 1:4–8).
Ujistil své čtenáře, že takovýto duchovní růst jim může pomoci „povolání a vyvolení
své upevňovati“. (2. Petrova 1:10.) „Petr potvrzuje, že Pán přijde z nebe ve veliké
slávě a bude soudit zemi.“ (Bible Dictionary v anglickém vydání Bible SPD, „Peter,
Epistles of“.) Studiem druhé epištoly Petrovy můžete rozvinout větší víru v Ježíše
Krista a obdržet ponaučení a inspiraci, které vám mohou pomoci stát se více
takovými, jako je On.

Kdo napsal tuto knihu?
Autorem druhé epištoly obecné Petrovy je Šimon Petr, hlavní apoštol Ježíše Krista.
(Viz 2. Petrova 1:1.)

Kdy a kde byla napsána?
Kdy a kde byla tato epištola sepsána, není přesně známo. Všeobecně se
předpokládá, že ji Petr napsal v Římě – po epištole známé jako 1. Petrova, která byla
pravděpodobně napsána kolem roku 64 po Kr. (Viz Bible Dictionary v anglickém
vydání Bible SPD, „Peter, Epistles of“.)

Pro koho byla napsána a proč?
Petr prohlásil, že píše těm, „kteříž spolu s námi zaroveň drahé dosáhli víry“.
(2. Petrova 1:1.) To může naznačovat, že ti, kterým Petr psal, byli titíž křesťané z řad
pohanů, kteří obdrželi i jeho první epištolu. (Viz 2. Petrova 3:1.) Obsah 2. Petrovy
1:12–15 ukazuje, že Petr tento dopis vnímal jako poselství na rozloučenou se svými
čtenáři.

Na rozdíl od první epištoly Petrovy, která Svatým pomáhala vyrovnat se
s pronásledováním z vnějšku, se Petrova druhá epištola věnovala vnitřnímu
odpadlictví, které ohrožovalo budoucnost Církve. Falešní proroci a učitelé šířili
falešné nauky, „i toho Pána, kterýž je vykoupil, zapírajíce“. (2. Petrova 2:1.) Petr
tento dopis napsal, aby Svaté povzbudil, aby rostli v poznání Pána a snažili se
„povolání a vyvolení své upevňovati“. (2. Petrova 1:10.)

Jaké jsou charakteristické rysy této knihy?
„Druhá epištola byla zřejmě adresována týmž církevním kongregacím, jako ta první
(3:1). Byla napsána s blízkou vyhlídkou smrti (1:14) a jejím cílem je chránit před
odpadlictvím.“ (Bible Dictionary v anglickém vydání Bible SPD, „Peter, Epistles
of“.) Také obsahuje jedna z nejpůsobivějších Petrových slov a jeho poslední
svědectví.
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Převažujícím tématem 2. epištoly Petrovy je důležitost získání poznání o Ježíši
Kristu. Petr slíbil svým čtenářům, že pokud budou usilovat o božské vlastnosti
a osvojí si božskou přirozenost, nebudou prázdní ani neužiteční „v známosti Pána
našeho Jezukrista“ (2. Petrova 1:8) a upevní své „povolání a vyvolení“ (2. Petrova
1:10).

Petr postavil do protikladu pravé poznání Ježíše Krista a falešné poznání a nauky
šířené odpadlíky. (Viz 2. Petrova 2.) Na závěr své epištoly naposledy vyzval Svaté,
aby rostli „v milosti a v známosti Pána našeho a spasitele Jezukrista“ (2. Petrova
3:18).

Stručný přehled
2. Petrova 1. Petr vysvětluje, že zaslíbení Ježíše Krista umožňují Svatým stát se
podílníky božské přirozenosti. (Viz 2. Petrova 1:4.) Povzbuzuje je, aby upevnili
„povolání a vyvolení své“ (2. Petrova 1:10). Vzpomíná na svůj zážitek na hoře
Proměnění, kde byl svědkem toho, jak byl Kristus obdařen slávou, a kde slyšel hlas
Otce. Petr říká, že máme „přepevnou řeč prorockou“. (2. Petrova 1:19.)

2. Petrova 2. Petr varuje členy Církve před falešnými proroky a učiteli, kteří mezi ně
přijdou a budou se snažit svést Svaté na scestí. Tito zlovolní učitelé budou popírat
Pána a budou hanět cestu pravdy. (Viz 2. Petrova 2:2.) Petr učí, že je lepší
evangelium nepřijímat, než uzavřít smlouvy a pak podle nich nežít.

2. Petrova 3. Petr potvrzuje, že Kristus dozajista přijde ve svém čase, očistí zemi
ohněm, zničí zlovolné a spasí pilné a věrné. Povzbuzuje Svaté, aby rostli „v milosti
a v známosti … Jezukrista“. (2. Petrova 3:18.)

2. PETROVA
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30. BLOK: 1. DEN

2. Petrova
Úvod
Apoštol Petr povzbuzoval Svaté, aby rostli v poznání Ježíše Krista tím, že budou
usilovat o to, aby se stali takovými, jako je On. Petr také varoval, že falešní proroci
a učitelé svádí lid na scestí. Prorokoval, že v posledních dnech se budou zlovolní
vysmívat spravedlivým za to, že věří, že se Ježíš Kristus vrátí. Povzbuzoval Svaté,
aby se pečlivě připravovali na Spasitelův Druhý příchod.

2. Petrova 1:1–11
Petr učí, jak přijmout božský charakter Ježíše Krista
Zamyslete se nad tím, jaké charakterové rysy nebo vlastnosti obdivujete na někom
z rodiny či přátel. Myslíte si, že byste mohli rozvinout tytéž charakterové rysy nebo
vlastnosti? Jste-li mladá žena, přemítejte o tématu Mladých žen, v němž je
uvedeno: „Jsme dcery našeho Nebeského Otce, který nás miluje, a my milujeme
Jeho.“ Zamyslete se nad hodnotami obsaženými v tomto tématu, obzvláště nad
božským charakterem.

Ať již jste mladá žena nebo mladý muž, co je podle vás „božský charakter“?
____________________

Apoštol Petr napsal tuto epištolu členům Církve, kteří získali víru v Ježíše Krista. Jak
je zaznamenáno v 2. Petrově 1:1–4, učil je, že mohou být „účastni“ božského
charakteru. (Viz verš 4.) Slova „abyste … Božského přirození účastni učiněni byli“
znamenají, že si máme osvojit vlastnosti a charakterové rysy Nebeského Otce
a Ježíše Krista.

Přečtěte si 2. Petrovu 1:5–7 a zaměřte se na některé vlastnosti božského charakteru
Otce a Syna. Do následující tabulky napište vlastnosti, které v těchto verších
najdete. Poté na stupnici 1 až 10 ohodnoťte, jak se snažíte těchto božských
vlastností dosáhnout ve svém životě (1 = nesnažím se; 10 = usilovně se snažím).
První božská vlastnost je již uvedena. Slovo zdrženlivost ve verši 6 znamená
sebekázeň.

Božské vlastnosti

Víra 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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Přečtěte si 2. Petrovu 1:8–11 a zjistěte, jaká požehnání mohou obdržet ti, kteří jsou
pilní v rozvíjení božských vlastností Nebeského Otce a Ježíše Krista. Slova
„povolání a vyvolení své upevňovati“ ve verši 10 znamenají, že získáte ve
smrtelnosti ujištění neboli slib, že jste obdrželi věčný život; Petr o tomto také mluvil
jako o přepevné řeči prorocké (viz 2. Petrova 1:19).

Prorok Joseph Smith učil, že naše povolání a vyvolení je učiněno jistým poté, co
člověk prokáže, že je věrný Pánu: „Když má člověk víru v Krista, činí pokání
z hříchů, je pokřtěn na odpuštění hříchů a přijme Ducha Svatého (vkládáním
rukou), který je prvním Utěšitelem, potom nechť se i nadále pokořuje před
Bohem, hladoví a žízní po spravedlivosti a žije každým slovem Božím, a Pán mu
brzy řekne – Synu, budeš oslaven. Když ho Pán důkladně vyzkouší a shledá, že je

onen člověk odhodlán sloužit Mu přes všechna rizika, potom tento člověk získává ujištění, že
jeho povolání a vyvolení je učiněno jistým.“ (History of the Church, 3:380.)

2. Petrova 1:12–21
Petr se dělí o své svědectví o Ježíši Kristu a učí o písmech
Proč jsou podle vás někteří lidé kritičtí ohledně věku některých proroků a apoštolů?
Jak byste odpověděli někomu, kdo říká, že proroci a apoštolové jsou příliš staří na
to, aby byli efektivními vedoucími? Při dalším studiu 2. Petrovy 1 se zaměřte na to,
která pravda týkající se proroků a apoštolů je důležitější než jejich věk.

Jak je zaznamenáno v 2. Petrově 1:12–19, apoštol Petr věděl, že brzy zemře, a tak se
podělil o své očité svědectví týkající se Ježíše Krista. Ve svém svědectví zmínil
přepevnou řeč prorockou. (Viz 2. Petrova 1:19.) Tato „přepevná řeč prorocká“ je
blíže definována v Nauce a smlouvách 131:5 jako poznání, které může člověk
v tomto životě obdržet skrze zjevení – že je „zpečetěn k věčnému životu“. Toto také
znamená upevňovat své „povolání a vyvolení“ (2. Petrova 1:10), o čemž jste četli
v první části 2. Petrovy 1.

Přečtěte si 2. Petrovu 1:20–21 a zjistěte, čemu Petr učil o tom, jakou roli mají „svatí
Boží lidé“ neboli proroci. Povšimněte si, že v Překladu Josepha Smitha, 2. Petrova
1:20 čteme: „Toto nejprve vězte, že žádné proroctví písem není dáno z vlastní vůle
člověka.“

Na základě toho, čemu Petr učil, můžeme rozpoznat tuto pravdu: Proroci
získávají písma skrze Ducha Svatého. (Tuto zásadu byste si mohli napsat do
písem.) Písma jsou „slova psaná i promlouvaná“. (Průvodce k písmům, „Písma“,
scriptures.lds.org; viz také NaS 68:2–4.)

Některá písma byla kanonizována. Kánon je „uznaná, směrodatná sbírka
posvátných knih. V Církvi Ježíše Krista Svatých posledních dnů se kanonickými
knihami nazývají standardní díla a jsou to Starý a Nový zákon, Kniha Mormonova,
Nauka a smlouvy a Drahocenná perla.“ (Průvodce k písmům, „Kánon“,
scriptures.lds.org.)
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Při čtení následujícího svědectví staršího Dallina H. Oakse z Kvora Dvanácti se
zaměřte na jeho svědectví o tom, že proroci dál přijímají písma: „Kněžská linie je
cesta, kterou Bůh promlouval ke svým dětem skrze písma v dobách minulých.
A to je tatáž linie, skrze niž promlouvá nyní, a to skrze učení a rady žijících
proroků a apoštolů a dalších inspirovaných vedoucích.“ („Dvě linie pro
komunikaci“, Liahona, listopad 2010, 84.)

Zamyslete se nad tím, proč je důležité vědět, že Bůh používal a dál používá proroky,
aby svým dětem předával písma.

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

a. Které pasáže z písem, ať již od dávných či dnešních proroků, ovlivnily nebo
ovlivňují váš život?

b. Jak jste byli skrze tyto pasáže z písem požehnáni?

Znovu přemítejte o svědectví staršího Oakse a v následujících dnech vyhledávejte
na základě vedení Ducha příležitosti k tomu, abyste mohli vydat svědectví
o pravdivosti proroků a důležitosti získávání písem a jejich studia.

2. Petrova 2
Petr varuje před oklamáním falešnými učiteli
Proč se někteří lidé rozhodnou hřešit, i když vědí, že to, co dělají, je špatné?
____________________

V 2. Petrově 2 čteme, že apoštol Petr varoval Svaté před lidmi, kteří se je snaží
oklamat. Při studiu 2. Petrovy 2 se zaměřte na pravdy, které vám mohou pomoci
rozpoznat klamy, jež vedou k hříchu, a vyvarovat se jich.

Přečtěte si 2. Petrovu 2:1–3 a zaměřte se na Petrovo varování ohledně toho, kdo se
bude snažit oklamat Svaté. Slova „sekty zatracení“ (2. Petrova 2:1) se týkají
falešného a zhoubného učení.

Jednou z pravd, kterým se můžeme z těchto veršů naučit, je, že falešní učitelé se
nás snaží oklamat.

Přečtěte si následující slova staršího M. Russella Ballarda z Kvora Dvanácti apoštolů
a zjistěte, čemu dnes falešní učitelé učí, aby nás oklamali:

„Falešnými proroky a falešnými učiteli jsou ti, kteří prohlašují, že Prorok Joseph
Smith byl obojaký podvodník, a kteří zpochybňují autenticitu Prvního vidění.
Prohlašují, že Kniha Mormonova a další kanonická díla nejsou starobylými písmy.
Rovněž se pokoušejí nově definovat povahu Božstva a popírají, že Bůh v dnešní
době dával a neustále dává zjevení svým vysvěceným prorokům, kterým byla
vyjádřena podpora.

Falešnými proroky a falešnými učiteli jsou ti, kteří se nadutě pokoušejí vytvořit nové výklady
písem, aby dokázali, že tyto posvátné texty nemají být čteny jako slovo Boha k Jeho dětem, ale
jako pouhé vyjádření neinspirovaných mužů omezených vlastními předsudky a kulturními sklony.
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Proto dokazují, že písma vyžadují nový výklad a že oni jsou jedinečně kvalifikováni tento výklad
poskytnout.

Pravděpodobně nejodsouzeníhodnější je to, že popírají Kristovo Vzkříšení a Usmíření a tvrdí, že
žádný Bůh nás nemůže spasit. Odmítají potřebu Spasitele. Tito pomlouvači se zkrátka pokoušejí
nově vykládat nauky Církve, aby odpovídaly jejich předem vytvořeným názorům, a při tomto
procesu popírají Krista a Jeho vykupitelskou úlohu.

Falešnými proroky a falešnými učiteli jsou také ti, kteří se pokoušejí měnit Bohem dané a na
písmech založené nauky, které ochraňují posvátnost manželství, božskou podstatu rodiny
a základní nauku o osobní morálce. Obhajují nové definování morálky, aby ospravedlnili smilství,
cizoložství a homosexuální vztahy. Někteří otevřeně bojují za legalizaci takzvaných manželství
mezi stejným pohlavím.“ („Varujte se falešných proroků a falešných učitelů“, Liahona, leden
2000, 75.)

Vzpomeňte si na situace, kdy jste se možná setkali s učením či poselstvím falešných
učitelů. Proč je užitečné mít povědomí o poselství a učení falešných učitelů?

V 2. Petrově 2:4–17 čteme o několika příkladech toho, co se stalo lidem, kteří
v minulosti následovali falešné učitele, včetně těch, kteří následovali Satana
v předsmrtelném životě, lidí, kteří žili v Noémově době, a lidí, kteří bydleli
v Sodomě a Gomoře. Petr také uvedl příklady jednotlivců, jako byli například Noé
a Lot, kteří se nedali ovlivnit falešnými učiteli. Poté Petr popsal zlovolné chování
falešných učitelů.
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Jak rybář chytá ryby?
____________________

Rybářské metody chytání ryb se
podobají metodám, které používají
falešní učitelé. Přečtěte si 2. Petrovu
2:18–19 a zjistěte, jak falešní učitelé
lákají Svaté, aby následovali
jejich učení.

V jakém smyslu se učení falešných
proroků a učitelů podobá rybářské
návnadě?

V 2. Petrově 2:19 se dozvídáme, že
falešní učitelé slibují svobodu. Jinými
slovy učí, že hřích vede k větší volnosti
a svobodě, než poslušnost přikázání.

Z těchto veršů se můžeme naučit, že
falešní učitelé se nás snaží oklamat,
abychom uvěřili, že hřích vede
k větší svobodě.

Přečtěte si verš 19 a zaměřte se na to, co
se stane s lidmi, kteří jsou přemoženi
falešným učením a hříchem.

2. Do studijního deníku si
napište dva nebo tři

příklady falešného učení, které
navenek zdánlivě prosazuje
svobodu, ale ve skutečnosti vede
k porobě.

Přečtěte si 2. Petrovu 2:20–22 a zjistěte,
čemu Petr učil ohledně těch, kteří se
vrátí k hříchu poté, co se z něho vymanili.

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

a. Proč podle vás ti, kteří „ušli poškvrn světa, skrze známost Pána a spasitele
Jezukrista“ (verš 20), mohou být pokoušeni vrátit se k hříšnému
způsobu života?

b. Co byste poradili člověku, abyste mu pomohli zůstat věrným Ježíši Kristu
a Jeho evangeliu, místo aby se vrátil ke svým předešlým hříchům?

2. Petrova 3
Petr svědčí o Druhém příchodu Ježíše Krista
Když apoštol Petr dokončoval tuto epištolu, která je pravděpodobně jedním z jeho
posledních písemných svědectví, připomněl Svatým Druhý příchod Ježíše Krista
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a učil je, jak se na něj mají připravit. Jak je zaznamenáno v 2. Petrově 3:1–9, Petr
učil, že v posledních dnech se budou někteří lidé vysmívat těm, kteří věří v Druhý
příchod, a zesměšňovat je.

Přečtěte si 2. Petrovu 3:10–14 a zaměřte se na to, čemu Petr učil o Druhém
příchodu. Slovo obcování ve verši 11 znamená jednání či chování.

Jakou radu dal Petr Svatým, aby je připravil na Druhý příchod?

Slova „bez poškvrny a bez úhony“ ve verši 14 znamenají být očištěn od hříchu. Ti,
kteří jsou očištěni od hříchu, jsou smířeni s Bohem – neboli jsou s Ním uvedeni do
souladu a jednoty – a budou smířeni se Spasitelem, až přijde. Z Petrova učení se
dozvídáme, že na Spasitelův Druhý příchod se můžeme připravit tím, že
budeme vést zbožný život a dychtivě vyhlížet Jeho příchod. Zvažte možnost
napsat si tuto pravdu do písem vedle 2. Petrovy 3:11–14 nebo si ji poznamenat.

Co můžeme dělat, abychom vedli zbožný život, zatímco budeme dychtivě vyhlížet
Druhý příchod?

V 2. Petrově 3:15–18 čteme, že Petr dal najevo, že některému Pavlovu učení je
obtížné porozumět. Také varoval před upadnutím do zlovolnosti. Vyzýval Svaté:
„Rozmáhejte se v milosti a v známosti Pána.“ (2. Petrova 3:8.)

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

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

Další otázky, úvahy a postřehy, o které bych se rád(a) podělil(a) se svým učitelem:
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Úvod k 1. Janově
Proč studovat tuto knihu?
V této epištole se apoštol Jan věnoval nebezpečnému šíření odpadlických vlivů
v Církvi. Varoval Svaté, aby neměli společenství s temnotou a aby zůstávali
v bezpečí světla evangelia. Studium 1. Janovy vám může pomoci lépe rozpoznat
falešné nauky o Ježíši Kristu a následování Janových rad vám může pomoci uchovat
si blízké společenství s Pánem, když budete zůstávat v pravdě. Kromě toho vám
studium této knihy může pomoci porozumět velké lásce, kterou Nebeský Otec
chová ke každému svému dítěti a která se projevila tím, že nabídl svého Syna Ježíše
Krista jako oběť za celé lidstvo.

Kdo napsal tuto knihu?
„I když pisatel těchto tří epištol se nezmiňuje o sobě jménem, jazyk … silně
připomíná jazyk Jana“ – jednoho z původních dvanácti apoštolů. (Průvodce
k písmům, „Jan, syn Zebedeův“, nadpis „Epištoly Janovy“.) Autor Janových epištol
byl očitým svědkem vzkříšeného Spasitele, což o apoštolu Janovi zcela jistě platí.
(Viz 1. Janova 1:1–4; 4:14.)

Kdy a kde byla napsána?
Není přesně známo, kdy a kde byla 1. Janova napsána. Byla pravděpodobně
napsána někdy v druhé polovině prvního století po Kr.

Ačkoli Jan strávil většinu první části svého života v Palestině, po zničení Jeruzaléma
a jeho chrámu v roce 70 po Kr. byla tato oblast vůči křesťanům a Židům
nepřátelská. Tradice uvádí, že Jan z Palestiny odešel a žil ve svých pozdějších letech
v Efezu. Je-li to pravda, Jan mohl tento dopis napsat z Efezu někdy mezi lety 70
a 100 po Kr.

Pro koho byla napsána a proč?
Není konkrétně uvedeno, komu je 1. epištola Janova adresována, ale z Janových
slov se zdá, že psal věřícím (viz 1. Janova 1:3–4; 2:12–14) – možná těm, kteří
přebývali v Malé Asii (dnešní Turecko), kde podle některých historických pramenů
Jan možná žil a sloužil na konci prvního století po Kr.

V té době způsobili falešní učitelé mezi Svatými v tamější oblasti rozkol (viz
1. Janova 2:18–19, 22, 26; 4:1) a Církví se šířilo odpadlictví. Jednou z filozofií, která
získávala na oblíbenosti, byl doketismus. Doketismus byl součástí širšího hnutí
zvaného gnosticismus. Základní naukou různých forem gnosticismu bylo to, že
duch je zcela dobrý a že hmota, včetně fyzického těla, je zcela zlá.

Následovníci gnosticismu věřili, že spasení se nedosahuje osvobozením od hříchu,
ale osvobozením ducha od hmoty, což znamená od fyzického těla. Také věřili, že
spasení se dosahuje skrze zvláštní poznání (gnózi), nikoli skrze víru v Ježíše Krista.

Název doketismus pochází z řeckého slova dokeō, což znamená „zdát se“ nebo
„vypadat“. Následovníci doketismu kladli přehnaný důraz na Ježíšovu duchovní
podstatu – až do té míry, že zavrhovali myšlenku, že Kristus přišel na zemi ve
skutečném těle. Věřili, že Bůh je neviditelný, nesmrtelný, vševědoucí a nehmotný,
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a považovali fyzický svět a fyzické tělo za něco zkaženého a zlého. Domnívali se
tudíž, že Ježíš je nadpozemský Syn Boží, a proto nemohl zažít omezení související
s lidským životem. Podle jejich názoru se Ježíš Kristus nenarodil doslova v těle
a neobýval hmatatelné tělo, nekrvácel, netrpěl, nezemřel ani nevstal s fyzickým
vzkříšeným tělem – pouze se zdálo, že toto vše vykonal.

Ačkoli apoštol Jan v 1. epištole Janově tyto falešné nauky vyvrátil, působily i nadále
a vkrádaly se mezi členy Církve. Tyto i další falešné nauky jsou součástí toho, co
vedlo k Velkému odpadlictví.

Jaké jsou charakteristické rysy této knihy?
Jan, jakožto jeden z původních apoštolů Ježíše Krista, byl zvláštním svědkem
vzkříšeného Spasitele. Svůj dopis zahájil prohlášením, že osobně viděl, slyšel
a dotýkal se Ježíše Krista. Jan navázal na toto své osobní svědectví a vyzval své
čtenáře, aby měli „obecenství … s Otcem i s Synem jeho Jezukristem“. (1. Janova
1:3.) Ústředním námětem Janovy první epištoly je láska. Jan zdůraznil, že ti, kteří
říkají, že milují Boha, ale nemají rádi druhé kolem sebe, jsou lháři. (Viz 1. Janova
4:20–21.)

Stručný přehled
1. Janova 1–3. Jan učí, že skrze poslušnost můžeme poznat Boha, mít s Ním
společenství a stát se takovými, jako je On. V posledních dnech povstanou
antikristové. Spasitelova láska k nám se projevuje skrze Jeho smírnou oběť.

1. Janova 4–5. Jan povzbuzuje Svaté, aby rozpoznali, zda je učitel od Boha. Bůh je
láska, a díky veliké lásce, kterou k nám chová, seslal svého Syna, aby za nás trpěl.
Ti, kteří Boha milují, budou dodržovat Jeho přikázání. Ti, kteří věří v Ježíše Krista
a jsou zrozeni z Boha, překonají svět.

1. JANOVA
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30. BLOK: 2. DEN

1. Janova
Úvod
Apoštol Jan vyzval členy Církve, aby usilovali o společenství s Otcem a Jeho Synem
Ježíšem Kristem. Zdůrazňoval, že je nutné dodržovat přikázání Boží, abychom tím
projevovali svou lásku k Němu. Jan také připomínal členům Církve, aby měli
rádi druhé.

1. Janova
Jan vysvětluje, jak je důležité dodržovat přikázání a mít se navzájem rádi

1. Do studijního deníku si napište slovo odpadlictví a jeho definici.
Pokud potřebujete pomoci, použijte Průvodce k písmům nebo

dokument Základní nauky na začátku tohoto studijního průvodce.

Apoštol Jan napsal tuto epištolu v době, kdy Církvi hrozilo odpadlictví. Varoval
Svaté před antikristy. (Viz 1. Janova 2:18–26; 4:3.) Antikrist je „kdokoli nebo cokoli,
co napodobuje pravý plán spasení a co otevřeně nebo skrytě odporuje Kristovi“
a pravomoci a učení Jeho vyvolených služebníků. (Průvodce k písmům, „Antikrist“,
scriptures.lds.org.) Někteří antikristové v Janově době učili tomu, že když Ježíš
Kristus žil na zemi, neměl fyzické tělo, ale pouze vypadal jako fyzická bytost.

Přečtěte si 1. Janovu 1:1–4 a zjistěte, o čem Jan svědčil, aby tuto falešnou nauku
vyvrátil. „Slovo života“ ve verši 1 popisuje Ježíše Krista.

Z veršů 3–4 je patrné, že Jan chtěl, aby Svatí měli obecenství neboli společenství
s vedoucími Církve, kteří měli společenství s Nebeským Otcem a s Ježíšem Kristem.
Také si přál, aby pociťovali plnost radosti. Jednou ze zásad, kterým se můžeme
z těchto veršů naučit, je to, že když přijímáme učení proroků a apoštolů
a řídíme se jím, můžeme obdržet společenství s Otcem a Synem.

Mít společenství znamená mít vztah, jenž se vyznačuje důvěrou, přátelstvím,
komunikací a jednotou. Pomyslete na muže, kteří slouží v Prvním předsednictvu
a v Kvoru Dvanácti apoštolů. Jak nám to, že se řídíme učením proroků a apoštolů,
pomáhá získat společenství s Nebeským Otcem a Jeho Synem, Ježíšem Kristem?

Přečtěte si 1. Janovu 1:5–6 a zjistěte, co nám může v tomto společenství
(obecenství) s naším Otcem v nebi bránit.

Jedno z nejvýznamnějších témat Janových spisů je uvedeno v 1. Janově 1:5 – Ježíš
Kristus je světlo světa. (Viz Jan 1:4–9; 8:12; 9:1–5.) Vzpomeňte si na nějakou situaci,
kdy jste šli v úplné tmě. Jan používá slovo tma, aby vyjádřil duchovní temnotu.

Co podle vás znamená kráčet v duchovní temnotě? ____________________

Prostudujte si 1. Janovu 1:7–2:6 a vyhledejte pravdy, kterým Jan učil a jež nám
mohou pomoci poznat, jak máme kráčet ve světle evangelia. Výraz slitování
v 1. Janově 2:2 popisuje smírnou oběť, která uspokojuje Boží spravedlnost.

2. Do studijního deníku si napište, jaké pravdy jste našli v 1. Janově
1:7–2:6. Poté se zamyslete nad tím, jak byste odpověděli na

tyto otázky:
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a. Proč se podle vás naše láska k Bohu stává dokonalejší a úplnější, když
dodržujeme Jeho přikázání?

b. Kdy jste pociťovali větší lásku k Bohu, zatímco jste se snažili dodržovat Jeho
přikázání?

Přečtěte si následující popisy situací a zjistěte, jaké přikázání se těmto dvěma
mladým lidem nedaří dodržovat:

• Mladý muž denně studuje písma a věrně vykonává mnoho kněžských
povinností, často je však nelaskavý ke svému mladšímu bratrovi.

• Mladá žena pravidelně chodí na církevní shromáždění a získala Uznání
Mladého ženství. Často ale na sociálních sítích zveřejňuje hrubé komentáře
o svých spolužácích a učitelích.

S dodržováním kterého přikázání mají tito dva mladí Svatí posledních dnů
problém? (Tuto otázku budete moci lépe zodpovědět, když si připomenete pasáž
z mistrovství v písmu Matouš 22:36–39.)

Zamyslete se nad situacemi, kdy pro vás může být obtížné projevovat
druhým lásku.

3. Přečtěte si 1. Janovu 2:9–11; 4:7–11, 19–21 a zjistěte, čemu Jan učil
o lásce. Zvažte možnost označit si nebo si někam zapsat nauky,

které pro vás mají nějaký zvláštní význam. Poté si do studijního deníku napište
odpovědi na tyto otázky:

a. Které Janovy nauky o lásce pro vás mají nějaký zvláštní význam? Proč?

b. Jednou ze zásad, kterou na základě těchto veršů můžeme rozpoznat, je to,
že jestliže milujeme Boha, budeme mít rádi i druhé lidi. Proč podle vás
projevujeme lásku k druhým lidem, pokud opravdu milujeme Boha?

Všimněte si, že Jan mluví v 1. Janově 4:20 o nenávisti k druhým lidem. Kromě
nenávisti existuje mnoho dalších způsobů, jak můžeme druhým odpírat lásku
a laskavost. O co se podle vás může například jednat? ____________________

Přečtěte si 1. Janovu 3:17–18 a zjistěte, jak máme projevovat svou lásku k druhým.

Proč je podle vás důležité projevovat lásku prostřednictvím skutků, a ne
pouze slovy?

Kdo z těch, které znáte, je dobrým příkladem toho, jak projevovat lásku k druhým?

Pokud je to možné, pusťte si video s názvem „Two Brothers Apart“ [„Dva
bratři“], které najdete na stránkách LDS.org. Při sledování se zaměřte na to,

jak byli tito bratři příkladem uvedené zásady a jaký vliv to mělo na každého z nich.

4. Zamyslete se nad někým z vašeho života, komu byste mohli
projevit více lásky. Do studijního deníku si zapište jméno tohoto

člověka a něco konkrétního, co byste mohli udělat, abyste mu projevili lásku či
laskavost. Lásku není nutné projevovat výstředními způsoby. Nejúčinnější jsou
mnohdy malá prostá gesta pravé lásky a laskavosti.
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Když projevujeme lásku skrze skutky, chodíme tak, jak chodil Ježíš, neboli žijeme
tak, jak žil Ježíš. (Viz 1. Janova 2:6; 3:1–3.) Když budete tuto pravdu uplatňovat
v osobním životě, Pán vám bude žehnat.

Přečtěte si 1. Janovu 4:12 a poté si přečtěte 1. Janovu 4:12 v Překladu Josepha
Smitha. (V Průvodci k písmům, scriptures.lds.org.) Co objasňuje Překlad Josepha
Smitha ohledně schopnosti vidět Boha?

V 1. Janově 5 Jan učil tomu, co musíme dělat, abychom byli znovuzrozeni, což
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.) Přečtěte si
následující verše a vypište, co musíme udělat, abychom byli znovuzrozeni:

1. Janova 5:1 ____________________

1. Janova 5:2–3 ____________________

1. Janova 5:4 ____________________

1. Janova 5:18 ____________________

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

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

Další otázky, úvahy a postřehy, o které bych se rád(a) podělil(a) se svým učitelem:
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Úvod k 2. Janově
Proč studovat tuto knihu?
Apoštol Jan ve své druhé epištole vyjádřil obavy týkající se odpadlických vlivů
v Církvi. Zároveň se radoval z členů Církve, kteří zůstali silní a věrní evangeliu. (Viz
2. Janova 1:4.) Jeho slova vyjadřují radost a vděčnost, kterou církevní vedoucí
pociťují vůči těm, kteří zůstávají věrnými Pánu. Při studiu 2. Janovy můžete být
posíleni Janovou připomínkou, abyste měli rádi jeden druhého, byli poslušni Božích
přikázání a věrně zůstávali v nauce Kristově.

Kdo napsal tuto knihu?
Autor sám sebe označil za staršího (viz 2. Janova 1:1) a podle tradice tuto epištolu
napsal Jan, jeden z původních dvanácti apoštolů. (Viz Průvodce k písmům, „Jan,
syn Zebedeův“.)

Kdy a kde byla napsána?
Není přesně známo, kdy a kde byla 2. Janova napsána. Pokud je pravda to, co se
traduje o Janově dlouhodobém pobytu v Efezu, mohl tuto epištolu napsat právě
tam mezi lety 70 a 100 po Kr.

Pro koho byla napsána a proč?
Druhá epištola Janova byla napsána „vyvolené paní i synům jejím“. (2. Janova 1:1.)
Není známo, zda Jan oslovoval svou rodinu či jinou skupinu lidí nebo zda obrazně
mluvil k celé Církvi.

Starší Bruce R. McConkie z Kvora Dvanácti apoštolů napsal, že 2. a 3. epištola
Janova mohou být dopisy, které Jan napsal členům své nejbližší rodiny. (Viz
Doctrinal New Testament Commentary, 3 vols. [1965–1973], 3:409–410, 412–414.)

Další možností je, že označení „vyvolené paní“ se ve skutečnosti týká určité
křesťanské kongregace. (Viz 2. Janova 1:13.) Řecké slovo označující církev je
ženského rodu a Církev byla běžně zosobňována jako žena. (Viz Efezským 5:25–27,
32; Překlad Josepha Smitha, Zjevení 12:1–3, 7 [v Průvodci k písmům]; Zjevení
19:7–8.)

Podobně jako v případě 1. epištoly Janovy Jan tuto epištolu očividně napsal v reakci
na falešné nauky hlásající, že Ježíš Kristus v pravém slova smyslu nepřišel na zemi
v těle. Vysvětlil, že členy, kteří učí, že Kristus nemá fyzické tělo, nemají druzí
přijímat k sobě domů ani do své kongregace. (Viz 2. Janova 1:7–10.)

Jaké jsou charakteristické rysy této knihy?
V této epištole Jan varoval před falešnými učiteli, kteří vstoupili do Církve. Radil
členům Církve, aby tyto jednotlivce neposlouchali ani se s nimi nestýkali.
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Stručný přehled
2. Janova 1. Jan připomíná členům Církve přikázání, že se mají mít vzájemně rádi.
Varuje před falešnými učiteli a těmi, kteří klamou druhé v Církvi, a radí členům
Církve, aby nedopustili, aby tito lidé zůstávali v jejich kongregaci.

2. JANOVA
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Úvod k 3. Janově
Proč studovat tuto knihu?
V této krátké epištole chválil apoštol Jan Gáia – člena Církve, který byl věrný během
období vzpoury proti církevním vedoucím. Janovo učení vám může pomoci lépe
porozumět odpadlictví, které nastalo v novozákonní Církvi, a může vás inspirovat
k tomu, abyste zůstávali věrní vedoucím Církve navzdory protivenství.

Kdo napsal tuto knihu?
Autor sám sebe označil za staršího (viz 3. Janova 1:1) a tradice uvádí, že se jedná
o apoštola Jana.

Kdy a kde byla napsána?
Není přesně známo, kdy a kde byla 3. Janova napsána. Pokud je pravda to, co se
traduje o Janově dlouhodobém pobytu v Efezu, mohl tuto epištolu napsat právě
tam mezi lety 70 a 100 po Kr.

Pro koho byla napsána a proč?
Třetí epištola Janova byla napsána Gáiovi, věrnému členovi Církve, kterého Jan
chválil za to, že projevoval nesobeckou oddanost věci Kristově tím, že pro cestující
služebníky Boží zajišťoval ubytování. (Viz 3. Janova 1:5–8.)

Jan také varoval Gáia před jistým Diotrefem, který nejspíše zastával místní vedoucí
postavení v Církvi. Diotrefes otevřeně vzdoroval apoštolu Janovi a dalším církevním
úředníkům, a dokonce bránil místním členům Církve, kteří je chtěli přijmout,
v účasti na církevních shromážděních. (Viz 3. Janova 1:9–10.) Jan Gáia povzbuzoval,
aby dál žil dobrým životem, a zmínil se, že ho nejspíše brzy navštíví. (Viz 3. Janova
1:11–14.)

Jaké jsou charakteristické rysy této knihy?
Ve 3. Janově se dočítáme o Janových obavách týkajících se odpadlických vlivů
v Církvi. Také zde čteme o Janově lásce k druhým a o radosti, kterou pociťoval kvůli
těm, kteří se rozhodli vést poslušný život. (Viz 3. Janova 1:4.)

Stručný přehled
3. Janova. Jan chválí Gáia za jeho věrnost a varuje před jistým vedoucím, který se
Janovi a ostatním církevním vedoucím stavěl na odpor.
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30. BLOK: 3. DEN

2. Janova – 3. Janova
Úvod
Apoštol Jan varoval Svaté před lidmi, kteří je klamou a káží jim, že Ježíš Kristus
nepřišel v těle. Také chválil Gáia, jistého člena Církve, za jeho věrnost.

2. Janova
Jan varuje před lidmi, kteří učí falešné nauce
Zkuste si vybavit nějakého slavného sportovce. Co tento sportovec nejspíš dělá, aby
byl v té nejlepší zdravotní kondici a podával skvělý výkon?

Co by se mohlo stát, kdyby tento
sportovec poté, co na své kondici tvrdě
pracoval, přestal posilovat a začal jíst
nezdravě, díval se hodně na televizi,
hrál často videohry a užíval látky, které
jsou pro tělo škodlivé?

Zamyslete se nad tím, jak lze úsilí, které
musí úspěšní sportovci vyvíjet, aby se
udrželi v co nejlepší tělesné kondici,
přirovnat k úsilí, jež musí vyvíjet
členové Církve, aby si udrželi požehnání, která získali prostřednictvím evangelia.
Při studiu 2. Janovy vyhledejte zásadu, jež vám může pomoci udržet si požehnání,
která jste jako členové Církve již získali.

Podle 2. Janovy 1:1–4 začal apoštol Jan tuto epištolu oslovením „vyvolené paní
i synům jejím“, což může být buď přímým oslovením některé členky Církve a jejích
dětí, nebo symbolickým vyjádřením popisujícím kongregaci Církve.

Přečtěte si 2. Janovu 1:5–6 a vyhledejte přikázání, které Jan Svatým připomněl.

Přečtěte si 2. Janovu 1:7, a zjistěte, proč Jan radil členům Církve, aby „chodili
podlé“ (2. Janova 1:6) Božích přikázání neboli aby je dodržovali.

Čemu učili bludaři a antikristové?

V době, kdy Jan psal tuto epištolu, získávala na popularitě filosofie známá pod
názvem doketismus. Doketisté věřili, že Bůh je natolik oslavený, že je povznesen
nad utrpení, smrt či jakékoli jiné stavy smrtelnosti. Na základě toho usoudili, že
Ježíš Kristus jako Syn Boží ve skutečnosti nepřišel v těle, ale že Jeho duch jen
zdánlivě (význam řeckého slova, ze kterého vznikl název doketismus) dělal to, co by
dělal či prožíval smrtelník.

Jaké znáte příklady falešných nauk z dnešní doby, které jsou v rozporu s pravdami
evangelia? ____________________

Proč jsou tyto nauky duchovně nebezpečné? ____________________

Přečtěte si 2. Janovu 1:8 a zjistěte, co Jan radil členům Církve, aby v souvislosti
s těmito falešnými naukami dělali. Výraz „hleďtež sebe“ znamená, že máme být
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ostražití nebo opatrní a nepřejímat tyto falešné nauky. Slovo odplatu znamená
odměnu.

Jednou ze zásad, kterým se můžeme naučit z 2. Janovy 1:6–8, je to, že když
dodržujeme přikázání a jsme ostražití, můžeme se nadále těšit z požehnání
evangelia, která jsme již získali.

1. Ve studijním deníku vypracujte tyto úkoly:

a. Vypište požehnání evangelia, která jste již obdrželi a která doufáte, že
obdržíte.

b. Proč musíme dál dodržovat Boží přikázání a žít podle evangelia, abychom
mohli získávat požehnání evangelia a nadále se těšit z těch požehnání, která
jsme již získali?

Přečtěte si 2. Janovu 1:9 a zjistěte, co se podle Janových slov stane s těmi, kteří
zůstávají v nauce Kristově. Nauka Kristova znamená mít víru, činit pokání, dát se
pokřtít, obdržet dar Ducha Svatého od toho, kdo má náležitou kněžskou pravomoc,
a vytrvat do konce. (Viz 2. Nefi 31:15–21.)

Jednou z pravd, kterým se můžeme naučit z 2. Janovy 1:9, je to, že pokud
zůstaneme v nauce Kristově, budeme mít při sobě Otce i Syna.

Jedním ze způsobů, jak můžeme mít Otce i Syna při sobě, je skrze společenství
Ducha Svatého.

Přemítejte o dvou pravdách, které jste v této lekci rozpoznali. Jak se vám při snaze
dodržovat Boží přikázání daří být ostražití a zůstávat v evangeliu? Z jakých
požehnání evangelia byste se chtěli těšit nyní a v budoucnu? Co dnes uděláte pro
to, abyste věrněji dodržovali přikázání a zůstávali v nauce Kristově?

Ve 2. Janově 1:10–13 povzbuzoval Jan Svaté, aby se vyhýbali lidem, kteří šíří falešné
nauky. Také vyjádřil přání osobně navštívit Svaté, kterým psal.

3. Janova
Jan chválí Gáia za jeho věrnost
Co se stane s vodní hladinou, když se jí něco dotkne? Je možné dotknout se vodní
hladiny, aniž by to na ni mělo nějaký vliv? Čím se podobá dotknutí vodní hladiny
životu podle evangelia?

Ve 3. Janově promlouval apoštol Jan
k jednomu věrnému členovi Církve
jménem Gáius. Přečtěte si 3. Janovu
1:1–4 a zjistěte, jak Jana ovlivnil Gáiův
věrný život podle evangelia. Slovo
synové ve verši 4 může označovat členy
Církve, kterým Jan pomohl obrátit se
k evangeliu.

Jakou pravdu můžeme na základě vlivu
Gáiovy věrnosti na Jana rozpoznat ve
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3. Janově 1:1–4 ohledně toho, jaký vliv může mít život podle evangelia na nás i na
druhé lidi? ____________________

2. Vzpomeňte si na chvíle, kdy jste pociťovali radost, protože jste
viděli, jak se někdo snaží žít podle evangelia. Do studijního deníku

nebo na zvláštní list papíru napište dopis, v němž této osobě poděkujete za její
snahu žít podle evangelia a vysvětlíte, jak vás její věrnost ovlivnila. Pokud
napíšete dopis na zvláštní list papíru, zapište si krátké shrnutí tohoto dopisu
také do svého studijního deníku. Zvažte možnost předat tento dopis osobě,
které je určen.

Osobní zkušenosti s pravdami, které jste rozpoznali
Když při studiu písem rozpoznáte nauky a zásady a porozumíte jim, zamyslete se nad tím, jaké
máte s těmito naukami a zásadami již zkušenosti. Když se o tyto své zkušenosti podělíte
s druhými, přizvete tím Ducha Svatého, aby jim i vám dosvědčil pravdivost a důležitost toho, co
jste našli v písmech.

Vybavte si nějakou situaci, kdy jste slyšeli církevního vedoucího nebo misionáře,
kterého jste neznali, promlouvat na církevním shromáždění nebo na generální
konferenci. Když některé církevní vedoucí neznáme, můžeme být někdy pokoušeni
věnovat jim méně pozornosti či úcty.

Přečtěte si 3. Janovu 1:5–8 a zjistěte, čím dělal Gáius Janovi radost. Výrazy bratří
a hosté ve verši 5 jsou myšleni cestující učitelé či misionáři, které Gáius neznal.

Jan také psal o místním církevním vedoucím Diotrefesovi, který mu takovou radost
nedělal. Přečtěte si 3. Janovu 1:9–10 a zjistěte, proč z něj Jan neměl radost.

Diotrefes byl vzpurný a dopustil se osobního odpadlictví. Jedna pravda, které se
můžeme naučit z dobrého příkladu Gáia a špatného příkladu Diotrefa, je tato:
Členové Církve by měli přijímat a podporovat všechny Pánovy služebníky.

3. Do studijního deníku si napište několik způsobů, jak můžeme
„přijímati“ (3. Janova 1:8) Pánovy služebníky.

Vyhledávejte příležitosti uplatňovat tuto pravdu v praxi tím, že budete přijímat
a podporovat místní i generální církevní vedoucí.

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

Prostudoval(a) jsem si 2. Janovu – 3. Janovu a dokončil(a) jsem tuto lekci (datum).

Další otázky, úvahy a postřehy, o které bych se rád(a) podělil(a) se svým učitelem:
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Úvod k Judovi
Proč studovat tuto knihu?
Obecná epištola Judova popisuje odpadlické vlivy, které se projevovaly v rané
Církvi. Díky studiu této epištoly se můžete naučit rozpoznávat ty, kteří se snaží
odvádět učedníky Ježíše Krista od víry. Také si můžete uvědomit, jak důležité je
upřímně hájit víru a věrně se jí držet.

Kdo napsal tuto knihu?
Autor této epištoly o sobě říká, že je „Judas, Ježíše Krista služebník, bratr pak
Jakubův“. (Judas 1:1.) Tradice uvádí, že se jedná o Judu, nevlastního bratra Ježíše
Krista. (Viz Matouš 13:55; Marek 6:3; Průvodce k písmům, „Judas, bratr Ježíšův“.)

Judas byl očividně člen Církve, kterého v Jeruzalémě chovali ve velké úctě, a možná
cestoval jako misionář. (Viz Skutkové 1:13–14; 1. Korintským 9:5.) Neuvádí se, jaký
kněžský úřad Judas zastával, ale samotná epištola naznačuje, že měl postavení,
které mu dávalo pravomoc psát dopisy, v nichž druhým poskytoval rady.

Kdy a kde byla napsána?
Nevíme, kde byla Judova epištola napsána. Pokud je autorem tohoto dopisu
skutečně Judas, bratr Ježíšův, byl pravděpodobně napsán mezi lety 40 a 80 po Kr.

Pro koho byla napsána a proč?
Judova epištola byla adresována věrným křesťanům – „posvěceným od Boha Otce,
a Kristu Ježíši zachovaným“. (Judas 1:1.) Judas uvedl, že jeho záměrem je povzbudit
čtenáře, aby „statečně bojovali o víru“ (Judas 1:3) navzdory bezbožným učitelům,
kteří pronikli do Církve a prosazovali nemorální chování a falešné nauky popírající
Pána Ježíše Krista.

Jaké jsou charakteristické rysy této knihy?
Ačkoli je Judova epištola jednou z nejkratších knih v Novém zákoně, obsahuje
informace, které se nikde jinde v Bibli nenacházejí. Judas psal o andělech, kteří
nezachovali „svého knížetství“ [neboli svůj první stav] (Judas 1:6; viz také Abraham
3:26), o sporu mezi Michalem a Luciferem kvůli Mojžíšovu tělu (Judas 1:9)
a o Enochově proroctví ohledně Spasitelova druhého příchodu (Judas 1:14–15; viz
také Mojžíš 7:65–66).

Starší Bruce R. McConkie z Kvora Dvanácti apoštolů upozornil na několik
jedinečných rysů Judovy epištoly:

„V celé Bibli nám jedině Judas zachovává představu o tom, že naším prvním stavem byla
preexistence a že určití andělé zkouškami tohoto stavu neprošli.

Právě k Judovi se obracíme, abychom získali skrovnou znalost o sporu mezi Michalem
a Luciferem ohledně Mojžíšova těla.
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Jen on zaznamenává Enochovo slavné proroctví o Druhém příchodu Syna Božího.“ (Doctrinal
New Testament Commentary, 3 vols. [1965–1973], 3:415.)

Judova slova ostře vystupují proti těm, kteří vzdorovali Bohu a Jeho služebníkům,
a proti těm, kteří praktikovali nemorální pohanské uctívání a tvrdili, že jsou
zproštěni povinnosti poslouchat Boží přikázání, včetně zákona cudnosti. Judas
popsal některé charakterové rysy těchto zkažených jedinců.

Stručný přehled
Judas 1. Judas nabádá členy Církve, aby „statečně bojovali o víru“. (Judas 1:3.)
Vysvětluje, že mezi Svaté se nenápadně vkradli lidé, kteří šíří falešnou nauku
a prosazují zlovolné praktiky. Judas varuje před soudy, jež dopadnou na ty, kteří se
odvracejí od Boha, a radí členům Církve, aby posilovali svou víru a uchovávali se
„v lásce Boží“ (Judas 1:21).

JUDAS
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30. BLOK: 4. DEN

Judas
Úvod
Judas nabádal členy Církve, aby „statečně bojovali o víru“ (Judas 1:3) proti falešným
učitelům. Popsal falešné učitele a radil Svatým, aby stavěli svůj život na evangeliu
Ježíše Krista.

Judas 1:1–19
Judas nabádá členy Církve, aby statečně bojovali za víru proti falešným učitelům

1. Do studijního deníku si zapište několik různých způsobů, jak byste
mohli zareagovat v následujících situacích:

a. Některý z vašich přátel zveřejní na sociální síti komentář, ve kterém kritizuje
stanovisko Církve ohledně sňatků osob stejného pohlaví.

b. Váš soused se dozví, že jste členem Církve. Řekne vám, že si přečetl Knihu
Mormonovu, a tvrdí, že je to sice povznášející literatura, ale ne slovo Boží.

c. Váš spolužák během diskuse ve třídě tvrdí, že sledování pornografie je
neškodné a nemělo by být zakazováno.

Judův dopis věrným křesťanům dorazil v době, kdy členové Církve čelili
intenzivnímu protivenství. Přečtěte si Judu 1:3–4 a zjistěte, k čemu Judas
povzbuzoval členy Církve, když se ocitají tváří v tvář protivenství.

Povšimněte si, že Judas povzbuzoval Svaté, aby „statečně bojovali o víru“ (verš 3).
To znamená, že měli statečně hájit evangelium, učit mu a svědčit o něm. Do řad
Církve se vloudili „lidé bezbožní“ (verš 4) se zlovolnými úmysly. Tito členové
Církve podporovali falešné a nemorální praktiky tím, že učili, že nauka o milosti
zcela opravňuje lidi k hříchu, protože Bůh milosrdně odpouští. Také odmítali
některé pravdy ohledně Nebeského Otce a Ježíše Krista.

Jednou z pravd, kterým se můžeme naučit z Judových pokynů, je to, že učedníci
Ježíše Krista mají statečně bojovat za evangelium Ježíše Krista proti falešným
naukám a zvrhlým praktikám.

Bojovat za evangelium neznamená, že máme mít ducha sváru. Když hájíme pravdu
a svědčíme o ní, máme být laskaví a odvážní, nikoli však arogantní. (Viz Alma
38:12; 3. Nefi 11:29.) Abychom mohli efektivně bojovat za evangelium – hájit ho,
učit mu a svědčit o něm – musíme také vědět, jaké jsou správné nauky a zásady
evangelia.

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

a. Jak můžeme bojovat za evangelium, aniž bychom byli svárliví?

b. Vzpomeňte si na situace z úkolu č. 1. Jak můžeme v takovýchto
a podobných situacích bojovat za evangelium proti falešným naukám
a zvrhlým praktikám?
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Starší Neil L. Andersen z Kvora Dvanácti apoštolů vyprávěl příběh mladé ženy,
která bojovala za evangelium:

„Nedávno jsem mluvil s jednou vavřínovou dívkou ze Spojených států. Cituji
z jejího e-mailu:

‚Vloni začali někteří moji přátelé na Facebooku vyjadřovat svůj postoj
k manželství. Mnozí obhajovali sňatky osob stejného pohlaví a několik mladých
Svatých posledních dnů tyto příspěvky „lajkovalo“. Já jsem k tomu nic nenapsala.

Rozhodla jsem se dát uváženě najevo, že věřím v tradiční manželství.

Ke svému profilovému obrázku jsem připsala: „Věřím v manželství mezi mužem a ženou.“ Téměř
okamžitě jsem začala dostávat zprávy. „Jsi sobecká.“ „Soudíš druhé.“ Někdo mě nazval
otrokářem. A také jsem dostala zprávu od dobré kamarádky, která je silnou členkou Církve:
„Měla by ses probudit! Svět se mění, a tak by ses měla změnit taky.“

Nijak jsem se nebránila,‘ píše, ‚ale své stanovisko jsem z profilu nesmazala.‘

A na závěr dodává: ‚Někdy, jak řekl president Monson, „musíte stát sami“. Doufám, že jako
mládež budeme stát spolu a budeme věrni Bohu a učení Jeho žijících proroků.‘“ („Duchovní
vichřice“, Liahona, květen 2014, 19–20.)

Vzpomeňte si na nějaký zážitek, kdy jste vy nebo někdo, koho znáte, bojovali za
evangelium Ježíše Krista. Zamyslete se nad tím, co dalšího můžete dělat pro to,
abyste hájili pravdu a stáli za ní. Zavažte se, že budete následovat jakákoli
nabádání, která obdržíte.

V Judovi 1:5–7 přirovnal Judas vzpurné členy Církve k nevěrným lidem mezi
dávnými Izraelity, kteří byli vyvedeni ze země Egyptské a kteří se vzbouřili proti
Bohu ve svém prvním stavu (viz Judas 1:6; viz také Abraham 3:22–26) neboli
v předsmrtelné existenci; a také ke zlovolným lidem v Sodomě, Gomoře a okolí,
kteří byli zničeni.

V Judovi 1:8–16 popsal Judas mnoho vlastností, jež měly členům Církve pomoci
rozpoznat jedince, kteří v Církvi šířili zvrácené filosofie a praktiky. Tito jedinci byli
podle jeho popisu jako „oblakové bez vody, jimiž vítr sem i tam točí“ a jako
„stromové uvadlí, neužiteční“ (Judas 1:12). V jakém smyslu se mohou falešní
učitelé podobat oblakům bez vody nebo stromům bez ovoce?

Judas v této epištole možná navazoval na informace, které se nacházejí v knihách
apokryfů Nanebevzetí Mojžíšovo a Kniha Enochova. „Michal archanděl, když
s ďáblem odpor maje, hádal se o tělo Mojžíšovo“ (Judas 1:9). Tato kniha vypráví
o tom, že Michal nakonec zvítězil a Mojžíš byl na konci svého života přenesen. (Viz
Alma 45:19.) Kniha Enochova obsahuje Enochovo proroctví o Druhém příchodu.
(Viz Judas 1:14–15.) Pán zjevil, že mnohé věci nacházející se v knihách apokryfů
jsou správné a že lidé, kteří jsou osvíceni Duchem, mohou mít z jejich čtení užitek.
Některé z těchto knih však obsahují přídavky, které původní text kazí. (Viz NaS 91.)
(Další informace o apokryfech najdete v Průvodci k písmům, „Apokryfy“.)

Přečtěte si Judu 1:8, 10, 14–19 a vyhledejte další charakteristické znaky falešných
učitelů. To, co najdete, byste si mohli označit nebo poznamenat. Vyplňte prázdná
místa ve zde uvedené tabulce na základě toho, co jste se v těchto verších dozvěděli.
Některé věty jsou v této tabulce uvedeny proto, aby vám pomohly porozumět
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tomu, o čem Judas psal. (Výraz „v posledním času“ [verš 18] se vztahuje jak na
dobu, ve které žil Judas, tak i na poslední dny, v nichž žijeme my.)

Charakteristické znaky falešných učitelů

• Poskvrňují své tělo nemorálností (verš 8)

• Pohrdají autoritami a ____________________ lidem
v důstojném postavení neboli vedoucím Církve (verš 8)

• Mluví ošklivě o tom, čemu ____________________
(verš 10)

• Poskvrňují se tím, že žijí podle svého tělesného poznání
(verš 10)

• Jednají bezbožně (verš 15)

• Mluví tvrdě proti ____________________ (verš 15)

• Reptají a stěžují si (verš 16)

• Řídí se svým
____________________ a jednají
podle něj (verš 16)

• Vychloubají se (verš 16)

• Vyjadřují obdiv k druhým, aby
dosáhli osobního prospěchu
(verš 16)

• ____________________ Pánově
Církvi a jejím měřítkům (verš 18)

• Oddělují se od věřících (verš 19)

• Uvažují a jednají smyslně (verš 19)

• Nemají ____________________
(verš 19)

Proč je důležité být schopen rozpoznat charakteristické znaky falešných učitelů?

Ne každý, kdo vykazuje jeden či více těchto charakteristických znaků, je falešný
učitel. Falešný učitel není ani každý, kdo učí něčemu nesprávnému. Je možné, že
něčemu jen zkrátka špatně porozuměl. Když však známe tyto charakteristické
znaky, může nám to pomoci rozpoznat falešné učitele, jejichž záměrem je oslabovat
víru a poslušnost druhých tím, že je oklamávají a podporují zlo.

Povšimněte si, že Judas v Judovi 1:17 připomínal Svatým, že apoštolové Páně
varovali členy Církve před falešnými učiteli již v minulosti. Z tohoto verše se
dozvídáme, že apoštolové a proroci nás varují před lidmi, kteří se snaží oslabit
naši víru a poslušnost, a pomáhají nám tyto lidi rozpoznat.

Dnešní proroci a apoštolové nás nadále varují před falešnými učiteli.

Starší M. Russell Ballard z Kvora Dvanácti apoštolů řekl: „Jako apoštolové Pána
Ježíše Krista máme povinnost být strážnými na věži a varovat členy Církve, aby se
vyvarovali falešných proroků a falešných učitelů, kteří čekají v záloze, aby chytali
do léčky a ničili víru a svědectví. V dnešní době vás varujeme, že povstávají
falešní proroci a falešní učitelé; a pokud nebudeme obezřetní, i ti, kteří patří mezi
věrné členy Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů, se stanou obětí jejich

klamu.“ („Varujte se falešných proroků a falešných učitelů“, Liahona, leden 2000, 73–74.)

Před jakými falešnými učiteli nebo falešnými naukami nás novodobí proroci
a apoštolové varují?

Vezmete-li v úvahu, co jste se dozvěděli z Judovy epištoly, proč je důležité studovat
slova apoštolů a proroků? ____________________
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Judas 1:20–25
Judas udílí Svatým radu, aby postavili svůj život na evangeliu Ježíše Krista
a pomáhali spasit druhé
Přečtěte si Judu 1:20–21 a zjistěte, co měli Svatí podle Judovy rady dělat, aby zůstali
věrni víře. Výraz „v Duchu svatém modléce se“ ve verši 20 znamená modlit se za
pomoci inspirace od Ducha Svatého.

Použijte pravdy, kterým jste se naučili z těchto veršů, k doplnění následujícího
pravdivého výroku: Věrni víře můžeme zůstat tím, že ____________________.

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

a. Proč stojí za to věnovat veškeré potřebné úsilí tomu, abychom zůstali
věrni víře?

b. Jak snaha řídit se Judovými radami pomáhá vám nebo lidem, které znáte,
zůstat věrnými ve víře?

4. Na zvláštní list papíru si napište jeden způsob, jak se můžete lépe
řídit Judovou radou, a dejte si tento papír někam, kde na něj často

uvidíte, aby vám připomínal, že máte uplatňovat to, co jste si napsali. Až to
uděláte, napište si do studijního deníku splněno.

V Judovi 1:22–25 udělil Judas radu věrným členům Církve, aby pomáhali druhým,
kteří měli duchovní problémy (možná kvůli vlivu falešných učitelů). Také vzdával
chválu Bohu.

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

Prostudoval(a) jsem si Judu a dokončil(a) jsem tuto lekci (datum).

Další otázky, úvahy a postřehy, o které bych se rád(a) podělil(a) se svým učitelem:
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Úvod ke Zjevení
Proč studovat tuto knihu?
Tato kniha – „Zjevení Ježíše Krista“ (Zjevení 1:1) – se někdy nazývá Apokalypsa,
což je řecké slovo, které označuje zjevení, jež odkrývá či odhaluje to, co je skryté.
(Viz Průvodce k písmům, „Apokalypsa“.) Tato kniha odhaluje Pána Ježíše Krista
a zjevuje Jeho pravomoc, moc a prvořadou roli v Otcově plánu spasení. Také zjevuje
mnohé důležité informace o událostech vedoucích k Druhému příchodu
a k miléniu.

Studium knihy Zjevení vám může pomoci získat hlubší porozumění vzkříšenému
a oslavenému Synu Božímu a Jeho jednání s Božími dětmi v průběhu historie světa,
a zvláště v posledních dnech. Tato kniha nabízí spravedlivým lidem poselství naděje
a může vás povzbudit k tomu, abyste zůstali věrni svědectví o Spasiteli i uprostřed
pronásledování a zkoušek.

Kdo napsal tuto knihu?
Autorem této knihy je apoštol Jan, milovaný učedník Ježíše Krista. Kniha
Mormonova potvrzuje, že Jan byl předustanoven k tomu, aby napsal to, co je
zaznamenáno v knize Zjevení. (Viz 1. Nefi 14:18–27; Eter 4:16.)

Kdy a kde byla napsána?
Kniha Zjevení byla napsána v době, kdy křesťané čelili falešným naukám,
lhostejnosti a krutému pronásledování. (Viz Zjevení 1:9; 2:4, 10, 14–15; 3:16; 6:9.)
Toto pronásledování pravděpodobně pocházelo od římských představitelů
v posledních dvou desetiletích prvního století po Kr. Jan psal z ostrova Patmos
v Egejském moři, asi 100 kilometrů jihozápadně od Efezu. (Viz Zjevení 1:9.)

Pro koho byla napsána a proč?
Apoštol Jan napsal poselství naděje a povzbuzení Svatým ve své době (viz Zjevení
1:4, 11) i těm, kteří žijí v posledních dnech. První tři kapitoly knihy Zjevení byly
konkrétně adresovány sedmi odbočkám Církve v Malé Asii. (Viz Zjevení 1:4, 11;
2–3.) V důsledku intenzivního pronásledování Svatí velmi potřebovali povzbuzující
poselství, které se v této knize nachází. Kromě toho prorok Nefi v Knize
Mormonově svědčil o tom, že „Bůh vysvětil apoštola“ Jana, aby psal o konci světa
(1. Nefi 14:25), a že jeho slova vyjdou v posledních dnech k pohanům i ke zbytku
Izraele (viz 1. Nefi 13:20–24, 38; 14:19–27).

Jaké jsou charakteristické rysy této knihy?
Prorok Joseph Smith učil: „Kniha Zjevení je jednou z nejprostších knih, kterou kdy
Bůh nechal napsat.“ (History of the Church, 5:342.) Ačkoli se v ní bohatě vyskytují
různé obrazy a symboly, kterým čtenáři v dnešní době ne vždy snadno rozumějí,
hlavní myšlenky této knihy jsou jednoduché a inspirující.

Apoštol Jan popsal stav Církve ve své době (viz Zjevení 2–3) a psal o minulých
a budoucích událostech (viz Zjevení 4–22). Kniha Zjevení obsahuje jednu z mála
pasáží v písmech, které popisují předsmrtelnou válku v nebi (viz Zjevení 12:7–11),
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a předkládá inspirovaný přehled historie tohoto světa, přičemž se zvláště zaměřuje
na poslední dny a milénium. Mezi hlavní témata této knihy patří role Ježíše Krista
v uskutečňování Božího plánu, ruka Boží působící v historii této země, Druhý
příchod Ježíše Krista a zničení zla, a zaslíbení, že země se nakonec stane celestiální.
Kniha Zjevení také vysvětluje, že nastane „trvalé vítězství zla nad dobrem …
[a] království Božího nad královstvími lidí a Satana“. (Bible Dictionary v anglickém
vydání Bible SPD, „Revelation of John“.)

Stručný přehled
Zjevení 1–3. Jan vidí ve vidění Ježíše Krista. Píše zvláštní poselství sedmi církvím
v Asii; tato poselství zahrnují vyjádření chvály, napomenutí a zaslíbení určená
věrným Svatým v jednotlivých odbočkách.

Zjevení 4–11. Jan vidí ve vidění Boha sedícího na trůnu v celestiálním království,
Beránka Božího a knihu zapečetěnou sedmi pečetěmi. Ve spojitosti s otevřením
jednotlivých sedmi pečetí má několik vidění. Ti, kteří mají na čele pečeť Boží,
budou v posledních dnech pod Boží ochranou. Jan vidí války, soužení a mnohé
další události posledních dnů, které budou předcházet Pánovu druhému příchodu.

Zjevení 12–16. Jan vidí ve vidění předsmrtelnou válku v nebi a její pokračování na
zemi. Učí o tom, že zlovolné síly se snaží zničit Boží království na zemi.
V posledních dnech bude evangelium znovuzřízeno na zemi ve své plnosti
prostřednictvím služby andělů. Budou provedeny přípravy na bitvu
u Armageddonu.

Zjevení 17–22. Duchovní Babylon se rozšíří po celé zemi. Poté, co budou
spravedliví Svatí shromážděni, Babylon padne a jeho podporovatelé budou truchlit.
Spravedliví budou pozváni na svatební večeři Beránka Božího. Satan bude svázán,
započne milénium a Kristus bude osobně vládnout na zemi. Mrtví budou souzeni.
Země obdrží svou celestiální slávu.

ZJEVENÍ
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31. BLOK: 1. DEN

Zjevení 1–3
Úvod
Zatímco byl apoštol Jan na ostrově Patmos, napsal sedmi kongregacím Církve
povzbudivý dopis. Popsal v něm zjevení, která obdržel. Jan vydal svědectví o tom,
co obdržel od anděla a od Ježíše Krista. Také Svatým předal Pánova pochvalná,
káravá i varovná slova.

Zjevení 1:1–11
Jan vydává svědectví o svém vidění
Zaškrtněte každou z následujících událostí, o které byste se rádi dozvěděli více:

____ Předsmrtelná existence

____ Poslední dny

____ Druhý příchod Ježíše Krista

____ Milénium

____ Poslední soud

Kniha Zjevení je „rovněž známá jako Apokalypsa, což je řecké slovo, které znamená
zjevený nebo odhalený“. (Viz Bible Dictionary v anglickém vydání Bible SPD,
„Revelation of John“.) Apoštol Jan v této knize zaznamenal pravdy, které mu byly
zjeveny ohledně předsmrtelné existence, Ježíše Krista a Jeho úlohy v plánu spasení
Nebeského Otce, událostí vedoucích k Jeho Druhému příchodu, milénia
a posledního soudu.

Při studiu knihy Zjevení vyhledávejte pravdy týkající se těchto témat.

Přečtěte si Překlad Josepha Smitha, Zjevení 1:1–3 (v Průvodci k písmům) a zjistěte,
čemu Jan učil o zjevení, které obdržel. Mohli byste si označit nebo poznamenat, co
si Jan přál, aby Svatí udělali.

Apoštol Jan se zmínil o těch, kteří jeho slova čtou, i o těch, kteří jeho slova slyší.
V Janově době mnoho Svatých neumělo číst, proto se s tím, co napsal v knize
Zjevení, seznamovali tak, že naslouchali druhým, kteří ji četli nahlas.

Z Janova učení ve Zjevení 1:3 se můžeme dozvědět tuto zásadu: Když čteme
Pánova slova, snažíme se jim porozumět a jsme jich poslušni, budeme
požehnáni. Jedním požehnáním, o kterém Jan učil, že ho obdržíme, je to, že
budeme připraveni na Druhý příchod Ježíše Krista.

Překlad Josepha Smitha objasňuje, že Jan ve svém dopise promlouval k „sedmi
služebníkům, již jsou nad sedmi církvemi v Asii“. (Překlad Josepha Smitha, Zjevení
1:4 [v Průvodci k písmům].) To nám pomáhá porozumět tomu, že sedm sborů,
„kteříž jsou v Azii“, označuje sedm církevních kongregací, jako jsou dnešní sbory
a odbočky, které se nacházely v západní oblasti novodobého Turecka.

Přečtěte si Zjevení 1:5–8 a zjistěte, co si Jan přál, aby sedm kongregací vědělo
o Ježíši Kristu.
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Povšimněte si Janova vysvětlení, že můžeme být umyti „od hříchů našich“ a skrze
krev Ježíše Krista, neboli Usmíření, se můžeme stát čistými a můžeme být učiněni
králi a kněžími Bohu. (Viz Zjevení 1:5–6.)

1. Do studijního deníku si napište odpovědi na tyto otázky: Která
slova o Spasiteli ve Zjevení 1:5–8 pro vás mají nějaký zvláštní

význam? Proč?

Přečtěte si Zjevení 1:9–11 a zjistěte, kde Jan byl, když toto zjevení obdržel, a kde se
nacházelo oněch sedm sborů. Na zde uvedené mapě si povšimněte, kde se některá
z těchto měst nacházejí.

Jan toto zjevení obdržel v době, která byla pro členy Církve obtížná. Svatí byli
intenzivně pronásledováni, někteří z nich byli zabiti a mezi členy Církve docházelo
také k odpadlictví a rozdělení. Navíc všichni apoštolové kromě Jana byli zabiti.
Kniha Zjevení mohla být napsána v době vlády římského císaře Domiciána
(81–96 po Kr.), který po celé Římské říši znovu ustavil uctívání císaře a ty, kteří
neuctívali bohy schválené římskou vládou, dal vyhnat nebo popravit. Mnozí lidé
věří, že Jan byl vyhnán na ostrov Patmos právě z tohoto důvodu.
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Když byl Jan na ostrově Patmos, obdržel
zjevení.

Z Knihy Mormonovy se dozvídáme, že
Nefi měl vidění podobné vidění Janovu.
Nefi viděl události posledních dnů
(včetně Druhého příchodu Ježíše Krista,
milénia a dovršení Božího díla na zemi),
ale bylo mu přikázáno o nich nepsat,
protože tím, kdo byl předustanoven
k tomu, aby o nich psal, byl Jan. (Viz
1. Nefi 14:24–29.) Zamyslete se nad tím,
jaký důraz klade Pán na Janův záznam.
Při dalším studiu Janových slov ve
Zjevení vyhledejte pravdy o posledních
dnech, Druhém příchodu, miléniu
a dovršení Božího díla na zemi.

Zjevení 1:12–20
Jan vidí Ježíše Krista ve vidění
Zamyslete se nad třemi libovolnými
společnostmi či organizacemi, které
znáte. Používá některá z nich logo,
podle kterého ji lze snadno rozpoznat?

Proč podle vás společnosti a organizace loga používají? ____________________

Apoštol Jan v knize Zjevení použil symboly a obrazy, aby učil důležitým poselstvím
o evangeliu. Symboly mohou být mocnými nástroji výuky, protože mohou předávat
informace lidem z různých generací a kultur a v mnoha rovinách. Mohou také
předávat několik různých poselství.

Přečtěte si Zjevení 1:12–18 a vyhledejte symboly, které Jan viděl a použil k tomu,
aby své zjevení popsal. To, co najdete, byste si mohli označit nebo poznamenat.

2. Přečtěte si pasáže z písem napsané v pravém sloupci zde uvedené
tabulky, abyste se zamysleli nad možnými významy symbolů,

o kterých Jan psal ve Zjevení 1:12–18. Do studijního deníku si zapište možný
význam každého symbolu.

Symbol Možný význam

a. Sedm zlatých svícnů
(Zjevení 1:12)

a. Viz Zjevení 1:20; 3. Nefi 18:24

b. Spasitelova pravá ruka
(Zjevení 1:16–17)

b. Viz Marek 14:62; 16:19

c. Sedm hvězd (Zjevení
1:16)

c. Viz Zjevení 1:20; Překlad Josepha Smitha u Zjevení 1:20
nahrazuje slovo andělé slovem služebníci.
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Symbol Možný význam

d. Meč z obou stran ostrý
(Zjevení 1:16)

d. Viz Židům 4:12

e. Klíče pekla i smrti
(Zjevení 1:18)

e. Viz 2. Nefi 9:10–13

Z poselství, které Pán zjevil skrze Jana
svým Svatým, se můžeme naučit té
pravdě, že Ježíš Kristus bdí nad
svými věrnými následovníky
a pečuje o ně.

3. Do studijního deníku si
napište odpovědi na

tyto otázky:

a. Proč bylo pro členy Církve
v Janově době důležité, aby
věděli, že Ježíš Kristus nad nimi
neustále bdí a pečuje o ně?

b. Proč je důležité, abychom na
tutéž pravdu pamatovali i my?

Vzpomeňte si na nějaký okamžik, kdy
jste pocítili, že nad vámi Bůh bdí
a pečuje o vás. Zamyslete se nad tím, jak vám tato zkušenost požehnala.

Povšimněte si, že Spasitel ve Zjevení 1:17–18 Janovi řekl, že drží klíče pekla i smrti.
Z těchto veršů se dozvídáme, že Ježíš Kristus je oslavená, vzkříšená bytost,
která má moc nad smrtí i peklem.

Zamyslete se nad tím, čemu nás tato nauka učí ohledně konečného výsledku bitvy
mezi dobrem a zlem, která probíhá po celém světě.

Přemítejte o tom, jak se následující slova vztahují na moc Ježíše Krista nad smrtí
a peklem: „Poselství Zjevení je totéž jako poselství celých písem: na zemi nakonec
dojde k vítězství Boha nad ďáblem; k trvalému vítězství dobra nad zlem, Svatých
nad jejich pronásledovateli, království Božího nad královstvími člověka a Satana.“
(Bible Dictionary v anglickém vydání Bible SPD, „Revelation of John“.)

Díky poznání, že dobro nakonec zvítězí nad zlem, zůstává pouze otázka, na čí
straně se rozhodneme být – zda na straně Satana, či Boha.

President Ezra Taft Benson řekl: „Síly zla a síly dobra každý den najímají nové
rekruty. My osobně činíme každý den mnohá rozhodnutí, která ukazují, kam bude
směřovat naše podpora. Konečný výsledek je jistý – síly spravedlivosti nakonec
zvítězí. Zůstává pouze otázka, kde v této bitvě bude nyní i v budoucnosti stát
osobně každý z nás – a jak zpříma budeme stát. Budeme věrni svému
předustanovenému poslání v posledních dnech?“ („In His Steps“ [fireside

31. BLOK,  1 . DEN

628



Univerzity Brighama Younga, 4. března 1979], 1, speeches.byu.edu.)

Zamyslete se nad tím, co můžete udělat, abyste se v plnější míře rozhodovali být na
straně Boha. Jednejte podle nabádání, která obdržíte.

Zjevení 2–3
Jan píše vedoucím sedmi sborů slova Ježíše Krista
Zjevení 2:1–3:13 obsahuje Pánovo poselství pro konkrétní sbory v Malé Asii.
Přečtěte si tyto verše a vyhledejte rady a sliby, které Pán těmto členům
Církve udělil.

Které z těchto slibů byste rádi obdrželi i vy?

Přečtěte si Zjevení 3:14–17 a zjistěte, jaký stav potřebovali členové Církve v Laodicii
překonat, aby obdrželi oslavení. Slovo „Amen“ ve verši 14 označuje Ježíše Krista.

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

a. Co podle vás znamená, že tito členové Církve nebyli ani studení, ani horcí
(viz Zjevení 3:15), a byli vlažnými učedníky Ježíše Krista?

b. Co například podle vašeho názoru mohou dělat nebo nedělat vlažní
učedníci Ježíše Krista?

Přemýšlejte o tom, co jste posledních několik dnů dělali pro to, abyste následovali
Ježíše Krista, a zdali jste Jeho horkým, studeným, nebo vlažným učedníkem.

Přečtěte si Zjevení 3:19 a zjistěte, proč Pán podle svých slov káral Svaté v Laodicii.
To, co najdete, byste si mohli označit nebo poznamenat.

Přečtěte si první větu ve Zjevení 3:20 a zjistěte, co Spasitel podle svých slov dělá.
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Jak by mohli lidé zareagovat, kdyby
zjistili, že jim Spasitel doma klepe na
dveře? ____________________

Zamyslete se nad tím, co byste možná
pociťovali, kdybyste slyšeli, jak někdo
u vás doma klepe na dveře, a zjistili
byste, že je to Spasitel. Otevřeli
byste dveře?

Přečtěte si zbývající část Zjevení 3:20
a vyhledejte požehnání, které Pán
nabídl Svatým v Laodicii, a to, co
museli udělat, aby ho získali.

Z Pánova poselství určeného Svatým
v Laodicii se můžeme naučit této
zásadě: Když Spasiteli otevřeme
dveře, vejde k nám
a povečeří s námi.

V dávné kultuře Blízkého východu bylo
sdílení večeře s někým znamením
přátelství. Znamenalo to, že mezi zúčastněnými existuje nebo alespoň bylo
nabídnuto pouto přátelství a míru.

Co podle vás představují dveře zmíněné ve Zjevení 3:20?

Přemýšlejte o tom, co tyto dveře mohou představovat, zatímco budete číst tento
příběh od presidenta Spencera W. Kimballa:

„Jednou [umělec jménem Holman Hunt] ukazoval příteli svůj obraz ‚Kristus klepe
na dveře‘ a tento přítel náhle zvolal: ‚Na tom obraze je jedna věc špatně.‘

‚Co máš na mysli?‘ otázal se umělec.

‚Dveře, na které Ježíš klepe, nemají kliku,‘ odpověděl přítel.

,Ach tak,‘ odvětil Holman Hunt, ,to není chyba. Abys rozuměl, tohle jsou dveře
k lidskému srdci. A ty lze otevřít jen zevnitř.‘

A tak tomu jest. Ježíš může stát a klepat, ale každý z nás se musí rozhodnout, zda otevře.“ (The
Miracle of Forgiveness [1969], 212.)

Zamyslete se nad tím, co můžete dělat, abyste své srdce otevřeli Spasiteli.

Přečtěte si Zjevení 3:21–22 a vyhledejte slib a radu, které Pán udělil Svatým.

Jakou radu jim Pán podle verše 22 udělil?

Usilujte o to, abyste „[slyšeli], co Duch praví“ (Zjevení 3:22), tím, že budete
přemítat o tom, co jste se dozvěděli v této lekci. Jednejte podle nabádání, která
obdržíte.

5. Do studijního deníku si pod dnešní látku napište toto:
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Prostudoval(a) jsem si Zjevení 1–3 a dokončil(a) jsem tuto lekci (datum).

Další otázky, úvahy a postřehy, o které bych se rád(a) podělil(a) se svým učitelem:
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31. BLOK: 2. DEN

Zjevení 4–5
Úvod
Apoštol Jan viděl ve vidění oslavené bytosti, které uctívaly Nebeského Otce, jenž
seděl na svém trůnu. Jan také viděl knihu, která byla zapečetěna sedmi pečetěmi,
a Beránka neboli Ježíše Krista, který je hoden tuto knihu otevřít.

Snažte se porozumět symbolům v písmech
Pán a Jeho proroci často používají symboly, které učí pravdám evangelia. Písma jsou plná
symbolů, podobenství a obrazů skrývajících hluboký význam. Při studiu písem se na symboly
zaměřte. Jakmile nějaký najdete, zastavte se a zamyslete se nad tím, co může představovat.
Symboly často sdělují více významů.

Zjevení 4
Jan vidí oslavené bytosti, které uctívají Nebeského Otce
Představte si, že jste v celestiálním království. Jak si celestiální království
představujete? Jaké podle vás bude?

Ve Zjevení 4–5 je zaznamenáno, že apoštol Jan spatřil ve vidění část celestiálního
království.

1. Přečtěte si Zjevení 4:1–8. Do studijního deníku si nakreslete
jednoduchý obrázek toho, co Jan viděl. Být „u vytržení ducha“

(verš 2) znamená být ve stavu zjevení nebo spatřit vidění
prostřednictvím Ducha.

Ve Zjevení 4:3 Jan napsal, že když pohlédl na Nebeského Otce, „podoben byl
oblíčejem kameni jaspidu a sardiovi“. Starší Bruce R. McConkie z Kvora Dvanácti
apoštolů vysvětlil:

„Jan ve snaze zaznamenat pro smrtelné porozumění majestátnost, slávu
a nádheru Všemocného Všemocných, přirovnává Jeho vzhled k drahokamům
a polodrahokamům. Komentátoři si myslí, že zmíněný jaspid je diamant. …

Jak mohou smrtelní proroci nalézt slova, jejichž pomocí by zraku svých
spolusmrtelníků odhalili vznešenost a vše přesahující nádheru věčného světa
celestiální moci a slávy? Mluví o duze a drahokamech, kroužících plamenech

ohně, řeřavém uhlí s osvětlujícími záblesky; mluví o hromu a hlasech, o znění mnohých zvučících
vod, a o velkolepých projevech moci a nádhery – vše ve snaze zaznamenat pomocí smrtelných
slov to, co může být spatřeno a poznáno pouze mocí Ducha. (Ezech. 1 a 10; Iz. 6.) Avšak chvála
buď Pánu za to, že se o to pokusili, aby ti, kteří neviděli a neslyšeli, mohli získat alespoň skrovné
poznání věcí, které jsou skryty za okny nebes.“ (Doctrinal New Testament Commentary, 3 vols.
[1965–1973], 3:464–466.)

Novodobé zjevení nám pomáhá lépe porozumět tomu, co Jan viděl. Pán dal
například Proroku Josephu Smithovi zjevení zaznamenané v Nauce a smlouvách 77
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poté, co Joseph Pána požádal, aby mu vysvětlil některé symboly a události
zaznamenané ve Zjevení 1–11.

2. Do studijního deníku si překreslete zde uvedenou tabulku. Přečtěte
si křížové odkazy a do tabulky si napište další informace, které

zjistíte o tom, co Jan viděl. (Až budete hotovi, porovnejte své odpovědi
s odpověďmi na konci lekce.)

Zjevení 4

Co Jan viděl Křížové odkazy Další
informace

Trůn (Zjevení 4:2–3) NaS 137:1–4

Dvacet čtyři starců
s korunami (Zjevení 4:4)

NaS 77:5

Sedm duchů Božích
(Zjevení 4:5)

Tento verš v Překladu Josepha Smitha mění „sedm
duchů“ na „sedm služebníků“.

Moře sklené (Zjevení 4:6) NaS 77:1; 130:6–9

Čtvero zvířat (Zjevení
4:6–7)

NaS 77:2–3

Oči a křídla zvířat (Zjevení
4:8)

NaS 77:4

Přečtěte si Zjevení 4:8–11 a zjistěte, co řekli a udělali ti, kteří byli shromážděni
kolem Nebeského Otce.

Co mohlo představovat to, že starci metali své koruny před trůn Nebeského Otce?

Jednou ze zásad, kterým se můžeme z těchto veršů naučit, je to, že když uznáme
důležitost Nebeského Otce, přejeme si Ho uctívat a oslavovat Ho.

Zamyslete se nad tím, co nám může pomoci uznat důležitost Nebeského Otce.

Než se dnes večer budete modlit, přemýšlejte o velikém plánu štěstí a o tom, jak
vám Nebeský Otec žehná. Při modlitbě pamatujte na to, abyste Mu konkrétně
poděkovali za vše, čím vám žehná.

Zjevení 5
Jan vidí knihu zapečetěnou sedmi pečetěmi a Beránka, který je hoden ji otevřít
Přečtěte si Zjevení 5:1–4 a zjistěte, co Jan viděl v pravici Nebeského Otce.

Povšimněte si, že kniha neboli svitek,
který Jan viděl, byl zapečetěn sedmi
pečetěmi. V dávných dobách byly
důležité dokumenty opatřovány
pečetěmi z hlíny nebo vosku. Pouze
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majitel dokumentu nebo ti, které k tomu majitel zplnomocnil, mohli pečeť rozlomit
a text si přečíst.

Přečtěte si Nauku a smlouvy 77:6–7 a zjistěte, co kniha a pečetě znamenají.

Období 7 000 let „časné existence“ země (NaS 77:6) označuje dobu od Pádu
Adama a Evy. Nevyjadřuje to současné stáří země včetně období stvoření. Každá
pečeť představuje období 1 000 let.

Jaké měla podle Zjevení 5:2 osoba splňovat předpoklady, aby knihu mohla otevřít?

Povšimněte si, že Jan plakal, když viděl, že knihu nikdo nemohl otevřít. Mohl si
myslet, že „[vůle], tajemství a díla Boží“ (Nauka a smlouvy 77:6) týkající se spasení
Jeho dětí nebudou zjeveny nebo uskutečněny. Co by se stalo s dětmi Nebeského
Otce, kdyby Jeho plán pro jejich spasení nemohl být uskutečněn?

Přečtěte si Zjevení 5:5–7 a zjistěte, proč Janovi bylo řečeno, že nemá plakat.
Přečtěte si také Překlad Josepha Smitha, Zjevení 5:6 (v Průvodci k písmům). Rohy
jsou v písmech často symbolem moci nebo pravomoci; oči často symbolizují světlo
a poznání; a číslo dvanáct může symbolizovat božskou vládu a organizaci nebo
kněžství.

Označení „Beránek“ (Zjevení 5:6) poukazuje na roli Ježíše Krista jako oběti, která
byla dána jako usmíření pro Boží děti. (Viz také Izaiáš 53:7; 1. Korintským 5:7;
1. Petrova 1:18–19.) Slova „Beránek stojí jako zabitý“ (Zjevení 5:6) se týkají toho, že
Beránek vykazoval známky toho, že byl zabit. Jan Křtitel označil Spasitele slovy
„Beránek Boží“ (Jan 1:29, 36).

Přečtěte si Zjevení 5:8–10 a zjistěte, jak bytosti obklopující trůn Nebeského Otce
Beránka chválily.

Na základě toho, co Jan viděl a slyšel ohledně Beránka, se můžeme naučit tomu, že
Ježíš Kristus je jediný, kdo je hoden a schopen nás vykoupit.

Proč je podle vás Ježíš Kristus jediný, kdo je hoden a schopen nás vykoupit?
____________________

Podle Zjevení 5:10 se ti, které Ježíš Kristus vykoupí, stanou králi a knězi, což
zahrnuje i ženy jako královny a kněžky.

Přečtěte si Zjevení 5:11–14 a zjistěte, jak se druzí zapojili do uctívání a oslavování
Ježíše Krista a Nebeského Otce.

Oslavené bytosti a všechna stvoření rozpoznaly dobrotivost Nebeského Otce
a Ježíše Krista a pociťovaly vděčnost za Beránkovu roli v plánu Nebeského Otce.
Otce a Syna tudíž uctívaly a oslavovaly. Podobně, když si uvědomíme, co pro nás
Nebeský Otec a Ježíš Kristus vykonali a konají, a pocítíme za to vděčnost,
budeme mít touhu Je uctívat a oslavovat.
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Starší Bruce R. McConkie učil o uctívání tomuto: „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.“ („How

to Worship“, Ensign, Dec. 1971, 130.)

3. Ve studijním deníku vypracujte tyto úkoly:

a. Uveďte několik důvodů, ze kterých k Nebeskému Otci a Ježíši Kristu
pociťujete vděčnost a lásku.

b. Jak to, co jste uvedli, ovlivňuje vaši touhu uctívat a oslavovat Nebeského
Otce a Ježíše Krista?

Zamyslete se nad touto otázkou: Co více můžete dělat, abyste uctívali Nebeského
Otce a Ježíše Krista? Naplánujte si, jak budete jednat podle nabádání, která
obdržíte.

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

Prostudoval(a) jsem si Zjevení 4–5 a dokončil(a) jsem tuto lekci (datum).

Další otázky, úvahy a postřehy, o které bych se rád(a) podělil(a) se svým učitelem:
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31. BLOK: 3. DEN

Zjevení 6–7
Úvod
Apoštol Jan spatřil ve vidění Beránka Božího, jak otevírá prvních šest pečetí
zapečetěné knihy. V šesté pečeti, která symbolizuje dispensaci posledních dnů,
viděl služebníky Boží, kteří „umyli roucha svá, a zbílili je ve krvi Beránkově“.
(Zjevení 7:14.)

Zjevení 6
Jan spatřil Beránka Božího, jak otevírá prvních šest pečetí zapečetěné knihy
Jaké obavy máte vy nebo někdo, koho znáte, ohledně života v posledních dnech?
____________________

Prorok Joseph Smith učil tomu, jaké pocity měli ohledně naší doby dávní proroci:
„Budování Sionu je věcí, která zajímala lid Boží v každé době; je to téma, kterým
se proroci, kněží a králové zaobírali se zvláštním potěšením; s radostným
očekáváním vzhlíželi ke dni, v němž žijeme; a podníceni nebeským a radostným
očekáváním pěli a psali a prorokovali o tomto našem dni.“ (Učení presidentů
Církve: Joseph Smith [2008], 184.)

Proč podle vás měli dávní proroci ohledně naší doby tyto pocity?

Apoštol Jan, nazývaný také Jan Zjevovatel, byl jedním z proroků, kteří věděli
o událostech posledních dnů a kteří prorokovali o naší době s radostným
očekáváním. Během studia Zjevení 6–7 vyhledejte pravdy, které mohou vám i těm,
které znáte, přinést klid ohledně událostí posledních dnů.

Vzpomeňte si, že ve Zjevení 5:1–5 se píše, že Jan spatřil knihu se sedmi pečetěmi,
kterou byl hoden otevřít pouze Beránek. Jan ve svém vidění spatřil obrazné vylíčení
některých významných událostí přináležejících ke každému z tisíciletých období,
které oněch sedm pečetí představovalo.

1. Do studijního deníku si nakreslete jednoduché zobrazení událostí
prvních pěti pečetí, které najdete v níže uvedených odkazech.

Zatímco budete číst o každé pečeti, přemýšlejte o tom, co by mohly některé
symboly znamenat.

a. První pečeť (Zjevení 6:1–2)

b. Druhá pečeť (Zjevení 6:3–4)

c. Třetí pečeť (Zjevení 6:5–6)

d. Čtvrtá pečeť (Zjevení 6:7–8)

e. Pátá pečeť (Zjevení 6:9–11)

I když Pán nezjevil význam některých symbolů nacházejících se v písmech,
významy mnohých z nich zjevil skrze své proroky. Máte-li při četbě písem otázky,
můžete nahlédnout do výkladu proroků, abyste věděli, co o určitých pasážích řekly
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církevní autority. Informace v této tabulce vám pomohou pochopit některé ze
symbolů, které se nacházejí ve Zjevení 6:1–11 a jež se týkají otevření prvních
pěti pečetí.

První pečeť

(Přibližně 4000
až
3000 př. Kr.)

Bílý kůň = Vítězství

Lučiště = Válka

Koruna = Dobyvatel

Starší Bruce R. McConkie z Kvora Dvanácti apoštolů naznačil, že Zjevení 6:1–2
popisuje dny Enocha a že oním jezdcem je Enoch. (Viz Doctrinal New Testament
Commentary, 3 vols. [1966–1973], 3:476–478.)

Druhá pečeť

(Přibližně 3000
až
2000 př. Kr.)

Ryzí (rudý) kůň = Krveprolití

Meč = Válka a zničení

Starší McConkie naznačil, že Zjevení 6:3–4 popisuje dny Noéma, kdy zemi pokryla
zlovolnost. Jezdcem na ryzím (neboli rudém) koni by mohl být sám ďábel nebo
možná „osoba představující mnoho vraždících válečníků“. (Viz Doctrinal New
Testament Commentary, 3:478–479.)

Třetí pečeť

(Přibližně 2000
až
1000 př. Kr.)

Vraný (černý) kůň = Hladomor

Váhy = Vysoké ceny za jídlo

Starší McConkie naznačil, že Zjevení 6:5–6 popisuje dny Abrahama, kdy mnozí
zemřeli hladem. (Viz Doctrinal New Testament Commentary, 3:479–480.) Člověk
si mohl za celodenní mzdu koupit pouze tolik jídla, aby přežil, což naznačovalo, že
ceny v období hladomoru byly extrémně vysoké.

Čtvrtá pečeť

(Přibližně
1000 př. Kr. do
narození Krista)

Plavý (světlý) kůň = Smrt

Smrt a peklo = Zničení zlovolných a jejich přijetí do duchovního vězení (viz Izaiáš
5:14)

Starší McConkie řekl, že Zjevení 6:7–8 se týká období „těchto velkých království
a národů, jejichž války a zrady opakovaně sužovaly a přemáhaly [Izrael]“.
(Doctrinal New Testament Commentary, 3:481.) Mezi tyto národy patřily Babylon,
Persie, Egypt, Assýrie, Řecko a Řím.

Pátá pečeť

(Přibližně od
narození Krista
do
1000 po Kr.)

Oltář = Oběť

Duše = Mučedníci, křesťané zabití kvůli své víře

Starší McConkie naznačil, že Zjevení 6:9–11 se vztahuje na mnohé první křesťany,
včetně většiny původních apoštolů, kteří zemřeli jako mučedníci. (Viz Doctrinal
New Testament Commentary, 3:482–483.) Jelikož tito Svatí položili svůj život „pro
slovo Boží … pro svědectví, kteréž vydávali“ (Zjevení 6:9), bylo jim dáno „bílé
roucho“ (Zjevení 6:11), což je symbol čistoty. (Viz Zjevení 7:13–14; 3. Nefi 27:19.)

Šestá pečeť představuje naši dobu a události, zejména pohromy, vedoucí k miléniu,
kdy Ježíš Kristus bude osobně vládnout na zemi. (Viz Bruce R. McConkie, Doctrinal
New Testament Commentary, 3:485–486.)

Přečtěte si Zjevení 6:12–17 a vyhledejte události, o kterých Jan předvídal, že v naší
době povedou k Pánovu Druhému příchodu. Povšimněte si, že v Překladu Josepha
Smitha se ve verši 14 píše: „A nebesa se otevřela jako se otevírá svitek, když je
svinut, a každá hora a ostrov se pohnuly z místa svého.“

Všimněte si, že Zjevení 6:16 popisuje, jak se někteří lidé budou zoufale snažit
uniknout Božímu hněvu. Jan poté položil otázku: „I kdo bude moci [obstát]?“
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(Zjevení 6:17.) Zjevení 7 nám pomáhá porozumět tomu, kdo bude moci obstát
neboli snést katastrofy šesté pečetě.

Zjevení 7
Jan spatřil služebníky Boží, kteří umyli svá roucha v krvi Beránkově
Přečtěte si Zjevení 7:1–4 a zaměřte se na to, co dalšího Jan spatřil v šesté pečeti.
Přečtěte si také Nauku a smlouvy 77:8–11, kde Pán vysvětlil význam těchto veršů.

Starší Bruce R. McConkie vysvětlil, že slovo Elias, které se nachází v Nauce
a smlouvách 77:9, je „názvem a označením pro ty, jejichž posláním bylo předat
klíče a moci lidem v této poslední dispensaci“. (Mormon Doctrine, 2nd ed.
[1966], 221.)

Mezi muže, kteří přišli předat klíče a moci, patřili Adam; Moroni; Jan Křtitel; Petr,
Jakub a Jan; Mojžíš; a Eliáš.

Pečetění neboli značení „služebníků Boha … na čelích jejich“ (Zjevení 7:3) je
obrazným vyjádřením jejich oddanosti, služby a toho, že náležejí Bohu.

Prorok Joseph Smith učil, že pečetění věrných na čelo „označuje pečetění
požehnání na jejich hlavu, neboli věčné smlouvy, díky čemuž je jejich povolání
a vyvolení učiněno jistým“. (History of the Church, 5:530.)

Počet 144 000 zmiňovaný ve Zjevení 7:4 „je počtem představitelů dvanácti kmenů
Izraele, kteří budou vysvěceni, aby pomáhali druhým dosáhnout oslavení. … Toto
není, jak se někteří domnívají, celkový počet lidí, kteří budou oslaveni.“ (New
Testament Student Manual [Church Educational System manual, 2014], 544.)

Ve Zjevení 9 Jan opět hovořil o těchto spravedlivých služebnících. Přečtěte si
Zjevení 9:3–4 a zjistěte, co se stane těm, kdo nebyli zpečetěni jako služebníci Boží.

Přečtěte si Zjevení 7:9–10 a zaměřte se na to, koho Jan spatřil. Všimněte si, v čem
byli tito lidé oblečeni.

Jak je zaznamenáno ve Zjevení 7:11–12, Jan viděl, že tito lidé společně s 24 staršími
a čtyřmi zvířaty, o nichž je zmínka ve Zjevení 4, obklopili Boží trůn a vzdávali
Bohu slávu.

Přečtěte si Zjevení 7:13–17 a vyhledejte odpovědi na následující otázky. To, co
najdete, byste si mohli označit.

• V čem tito lidé vytrvali?

• Jak se jejich roucha stala bílá?

• Jaká požehnání obdrželi?
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Všimněte si, že lidé svá roucha „zbílili … ve krvi Beránkově“ (Zjevení 7:14), což
symbolizuje, že byli očištěni skrze Usmíření Ježíše Krista. Požehnání uvedená ve
verších 16–17 popisují radost, pokoj a oddanost těch, kteří zdědí celestiální slávu.
(Viz také NaS 138:12–15.)

Z těchto veršů se učíme tomu, že: vytrváme-li věrně v soužení a budeme-li
očištěni skrze Usmíření Ježíše Krista, budeme se těšit z celestiální slávy
s Bohem.

Přemýšlejte o tom, jaké by to bylo stát očištěni v Boží přítomnosti a jak byste se asi
cítili. Jak by se daly tyto pocity přirovnat k pocitům, které měli lidé popsaní ve
Zjevení 6:16?

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

a. Co musíme dělat, aby nás Spasitel mohl skrze své Usmíření očistit?

b. Jak vám snaha pamatovat na požehnání celestiální slávy pomohla a pomáhá
v úsilí vytrvat v soužení a stát se čistými?

Znovu si projděte seznam úvah, které jste uvedli na začátku této lekce. Zamyslete
se nad tím, jak vám zásada, kterou jste rozpoznali ve Zjevení 7, může pomoci, když
máte obavy ohledně života v posledních dnech.

Mohli byste věnovat několik minut tomu, že budete přemítat a modlit se v srdci
o to, jak můžete tyto zásady uplatňovat v osobním životě.

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

Prostudoval(a) jsem si Zjevení 6–7 a dokončil(a) jsem tuto lekci (datum).

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

31. BLOK,  3 . DEN

639



31. BLOK: 4. DEN

Zjevení 8–11
Úvod
Apoštol Jan spatřil otevření sedmé pečetě a dozvěděl se o svém poslání podílet se
na shromažďování Izraele v posledních dnech. Navzdory mnoha pohromám,
zničením a soudům, které přijdou na obyvatele země, viděl, že ti, kteří toho byli
hodni, budou před mnohými z nich ušetřeni.

Zjevení 8–9
Jan vidí otevření sedmé pečetě
Podívejte se na zde uvedenou tabulku týkající se knihy Zjevení. Povšimněte si toho,
kolik veršů se vztahuje k událostem prvních šesti pečetí ve srovnání s počtem veršů,
které se vztahují na události sedmé pečetě.
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Apoštol Jan psal více o událostech týkajících se období sedmého tisíciletí než
o událostech týkajících se kteréhokoli jiného tisíciletého období. Psal zejména
o událostech, které nastanou mezi otevřením sedmé pečetě a Druhým příchodem
Ježíše Krista.

Proč podle vás Jan tolik psal o událostech týkajících se sedmé pečetě?
____________________

Během studia Janova vidění ve Zjevení 8–11 se zamyslete nad tím, čemu se
můžeme naučit z toho, co o těchto událostech napsal.

Zjevení 8:1–6 popisuje, jak Spasitel otevírá sedmou pečeť. Jan viděl sedm andělů,
kterým bylo dáno sedm trubek. „Trubky se v dávných dobách používaly k tomu,
aby troubily na poplach, signalizovaly [vojsku] bitvu nebo oznamovaly příjezd
králů. Troubením na trubku se tudíž hlásá nebo oznamuje něco, co má velký
význam.“ (Gerald N. Lund, „Seeing the Book of Revelation as a Book of
Revelation“, Ensign, Dec. 1987, 50.)

Přečtěte si Nauku a smlouvy 77:12 a zjistěte, co bude troubení sedmi trubek značit.

Troubení na trubky ve Zjevení 8:1–6 bude označovat počátek různých pohrom
a zničení v rámci přípravy na Druhý příchod Ježíše Krista a Jeho vládu během
milénia.

Přečtěte si všechny následující odkazy, které vysvětlují události spojené se
zatroubením na prvních šest trubek. Během čtení hledejte odpovědi na
uvedené otázky.

První – Zjevení 8:7. Co se stalo v důsledku „krupobití a [ohně]“, který
dopadl na zemi, když první anděl zatroubil na trubku?

Druhá – Zjevení 8:8–9. Které tři věci se staly v důsledku zatroubení na
druhou trubku?

Třetí – Zjevení 8:10–11. Co se stalo, když z nebe spadla hvězda?
(Pelyněk je bylina, která se používá jako symbol pro „trpkou pohromu

nebo zármutek“. [Viz Bible Dictionary, „Wormwood“.])

Čtvrtá – Zjevení 8:12. Jaké tři věci se po zvuku čtvrté trubky částečně
zatměly?

Pátá – Zjevení 9:1–3. Co vyšlo ze studnice propasti (neboli bezedné
jámy), když ji pátý anděl otevřel?

Šestá – Zjevení 9:13–16, 18. Kolik vojáků bylo zapojeno do velké bitvy,
kterou Jan spatřil poté, co zazněla šestá trubka? Jaká část lidstva – podle

toho, co viděl – přišla v této bitvě o život?

Přečtěte si Zjevení 9:20–21 a zjistěte, jak budou reagovat zlovolní, kteří tyto
pohromy přežijí.

Zjevení 10
Anděl předává Janovi pokyny týkající se jeho poslání v posledních dnech
Ve Zjevení 10 je popis sedmi troubících trubek a s nimi souvisejících pohrom
přerušen. V této kapitole se dočítáme, že Jan byl poučován dalším andělem.
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Jaké zkušenosti či zážitky v životě by
bylo možné považovat zároveň za
sladké i za hořké?
____________________

Přečtěte si Zjevení 10:1–3 a zjistěte, co anděl držel.

Přečtěte si Zjevení 10:8–11 a zaměřte se na to, co bylo Janovi řečeno, aby s knížkou
udělal. Povšimněte si toho, jak mu chutnala.

Přečtěte si Nauku a smlouvy 77:14 a zjistěte, co tato knížka představovala.

Ježíš Kristus požehnal apoštolu Janovi, aby žil do doby Jeho Druhého příchodu
a přiváděl lidi k Němu. (Viz Jan 21:20–24; NaS 7:1–4.) Janovým posláním je
pomáhat shromažďovat děti Izraele. V jakém smyslu by mohlo být takové poslání
zároveň sladké i hořké?

1. Na základě Zjevení 10:8–11 si do studijního deníku napište
odpověď na jednu nebo obě tyto obavy:

a. Slyšel jsem, že je velmi obtížné sloužit na misii. Snáším těžko, když mě
někdo odmítne. Nevím, zda chci na misii sloužit.

b. Snažím se dělat to, co je správné. Čtu písma, modlím se a snažím se dělit
o evangelium s druhými, ale některé věci se mi přesto v životě nedaří –
a ještě nikdy nikdo díky mně do Církve nevstoupil. Možná to své
úsilí vzdám.

Zjevení 11
Jan vidí zabití dvou proroků v Jeruzalémě a zatroubení na sedmou trubku
Zjevení 11 začíná tím, jak apoštol Jan popisuje události, které nastanou mezi
zatroubením na sedmou trubku a Druhým příchodem Ježíše Krista. Během této
doby budou mít zlovolní větší moc a nadvládu nad zemí a armáda bude usilovat
o dobytí Jeruzaléma, což bude součástí poslední velké bitvy Armageddonu.

Jan popsal město Jeruzalém a jeho dobytí pohany (těmi, kteří neuzavírají smlouvy
s Pánem a nedodržují je), které potrvá 42 měsíců, tedy tři a půl roku.

Přečtěte si Zjevení 11:3–6 a zjistěte, co budou v Jeruzalémě dělat dva Spasitelovi
svědci těsně před Jeho Druhým příchodem.

Tito dva proroci budou mít, podobně jako Eliáš a Mojžíš, pravomoc a moc pečetit
nebesa a bít zemi ranami. Oheň, který bude vycházet z úst těchto dvou proroků, by
mohl být symbolickým vyjádřením moci svědectví, které budou vydávat. (Viz
Jeremiáš 5:14; 20:9.)

Přečtěte si Nauku a smlouvy 77:15 a zjistěte, kdo tito dva svědci budou.

Přečtěte si Zjevení 11:7–12 a zaměřte se na to, co se těmto dvěma prorokům stane.
Všimněte si, jak na to budou reagovat zlovolní.

Přečtěte si Zjevení 11:13–15 a zjistěte, co se stane, až budou tito dva proroci
vzkříšeni z mrtvých a vystoupí na nebe.
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Kdo bude po zatroubení sedmé trubky vládnout „království[m] světa“ (Zjevení
11:15)?

Ve Zjevení 11:16–19 čteme, že 24 starších, kteří seděli poblíž Božího trůnu, vzdávalo
díky Bohu a chválilo Ho za to, že odměnil spravedlivé a potrestal zlovolné.

2. Vzpomeňte si na tuto zásadu z předešlé lekce, která se nachází ve
Zjevení 7: Vytrváme-li věrně v soužení a budeme-li očištěni

skrze Usmíření Ježíše Krista, budeme se těšit z celestiální slávy s Bohem.
Zamyslete se nad událostmi sedmé pečetě, o nichž jste dnes četli. Do studijního
deníku si napište, jak mohou tyto zásady poskytnout útěchu a klid těm, kteří
zakouší některé z hrozivých pohrom, jež se stanou před Pánovým Druhým
příchodem.

Starší Neil L. Andersen z Kvora Dvanácti apoštolů učil tomu, že navzdory
pohromám naší doby se můžeme na Pánův příchod těšit s uctivostí a očekáváním:

„Žijeme, bratři a sestry, v době, která předchází Pánovu Druhému příchodu,
v době, kterou věřící očekávají již hodně dlouho. Žijeme v době válek a pověstí
o válkách, v době přírodních katastrof, v době, kdy je svět zmítán zmatkem
a nepokoji.

Ale rovněž žijeme v úžasné době Znovuzřízení, kdy je evangelium přinášeno
celému světu – v době, kdy Pán slíbil, že ‚vzbud[í] … čistý lid‘ [NaS 100:16], který

vyzbrojí ‚spravedlivostí a mocí Boží‘ [1. Nefi 14:14].

Radujeme se v této době a modlíme se, aby se nám dařilo odvážně čelit všem obtížím
a nejistotám. Obtíže některých jsou závažnější než obtíže druhých, ale ušetřen jich není nikdo. …

Přestože nás Pán znovu a znovu ujišťuje, že ‚se nemusí[me] báti‘ [NaS 10:55], není vždy snadné si
uprostřed zkoušek udržet jasnou vizi a dohlédnout až za tento svět. …

Naše víra roste s tím, jak očekáváme onen úžasný den, kdy se Spasitel vrátí na zemi. Myšlenka na
Jeho příchod dojímá mou duši. Bude to úchvatné! Rozsah této události a její majestátnost, její
nezměrnost a velkolepost překonají vše, co kdy smrtelné oči viděly či zažily. …

Poklekneme v úctě ‚a Pán promluví hlasem svým a všechny končiny země to uslyší‘. [NaS 45:49.]
‚A bude to … jako hlas vod mnohých a jako hlas hromu velikého.‘ [NaS 133:22.] ‚Pán, …
Spasitel, se [pak] postaví uprostřed lidu svého.‘ [NaS 133:25.]“ („Přijď království Tvé“, Liahona,
květen 2015, 119, 122.)

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

Prostudoval(a) jsem si Zjevení 8–11 a dokončil(a) jsem tuto lekci (datum).

Další otázky, úvahy a postřehy, o které bych se rád(a) podělil(a) se svým učitelem:
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32. BLOK: 1. DEN

Zjevení 12–13
Úvod
Zjevení 12–14 obsahuje přerušení v chronologické posloupnosti vidění apoštola
Jana. Jan spatřil ve vidění draka, jak ohrožuje ženu a její dítě. Psal o Válce v nebi
a o královstvích světa, která budou bojovat proti následovníkům Boha.

Zjevení 12
Janovi je ukázáno, že Satan a jeho andělé vždy bojovali a bojují proti Pánu
a Jeho Církvi
Spojte čarami jednotlivé hrozby uvedené v levém sloupci se způsoby, jak s nimi
bojovat, které jsou uvedeny v pravém sloupci.

Hrozby Způsoby, jak s hrozbami bojovat

Spálení od slunce Pokání a důvěra v Ježíše Krista

Nepřátelští vojáci Lék nebo odpočinek

Nemoc Opalovací krém nebo oděv

Hřích a vina Pravdy uvedené ve Zjevení 12

Vlivy Satana Válečné zbraně

Se kterými z těchto hrozeb jste museli v poslední době bojovat? Která je podle vás
nejnebezpečnější? Proč? ____________________

Při studiu Zjevení 12 vyhledejte pravdy, které vám mohou pomoci bojovat proti
Satanovým vlivům. Zjevení 12–14 je přerušením v Janově popisu vidění, které se
týkalo událostí sedmé pečetě. Pomocí této pauzy Pán možná pomáhal Janovi
porozumět významu slov „království světa“ a „království … Pána našeho“. (Zjevení
11:15.) Překlad Josepha Smitha celého Zjevení 12 se nachází v Průvodci k písmům.

Podívejte se na následující obrázek a zamyslete se nad tím, co by tyto symboly
mohly představovat.
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Přečtěte si Zjevení 12:1–2, 5 a zjistěte,
co se ženě stalo. (Překlad Josepha
Smitha řadí verš 5 hned za verš 2.)

Povšimněte si, že dítě ženy bude
„spravovati všecky národy prutem
železným“. (Zjevení 12:5.)

Přečtěte si Zjevení 12:3–4 a zjistěte, co
ženu a její dítě ohrožovalo.

Co by podle vás mohly představovat
symboly popsané ve verších 1–4?

Přečtěte si Překlad Josepha Smitha,
Zjevení 12:7–8 (v Průvodci k písmům)
a zjistěte, co představují drak, žena
a dítě. Můžete si napsat nebo jinak
poznamenat význam každého symbolu
vedle Zjevení 12:1–5.

Drak představuje Satana (viz Překlad
Josepha Smitha, Zjevení 12:8); žena představuje „círk[ev] Boží“; a dítě představuje
„království našeho Boha a jeho Krista“ (Překlad Josepha Smitha, Zjevení 12:7). Toto
království zahrnuje věrné členy Pánovy Církve. (Více informací o symbolice v těchto
pasážích najdete v příručce New Testament Student Manual [Church Educational
System manual, 2014], 550–552.)

Co bylo podle Zjevení 12:4 drakovým záměrem?

Proč se podle vás Satan tak usilovně snaží zničit království Boží a Krista?
____________________

Přečtěte si Zjevení 12:6 a zjistěte, co žena udělala kvůli drakovi, který ji ohrožoval.

Žena prchající do pustiny představuje Církev vstupující do Velkého odpadlictví
a odejmutí kněžství ze země po smrti Ježíše Krista a Jeho apoštolů.

Apoštolu Janovi byla poté, co spatřil draka, jak ohrožuje ženu a její dítě, ukázána
událost z našeho předpozemského života – kdy Satan a jeho následovníci bojovali
proti plánu spasení a proti Svatým Božím.

Přečtěte si Překlad Josepha Smitha, Zjevení 12:6–11 (v Průvodci k písmům)
a zjistěte, co se stalo Satanovi během Války v nebi a jak Svatí Boží přemohli Satana
a jeho následovníky. To, co najdete, byste si mohli označit.

Zjevení 12:4 uvádí, že drakův ocas „strhl třetinu hvězd s nebe“. Toto je symbolické
vyjádření velkého počtu duchovních dětí Nebeského Otce, které se rozhodly
následovat Satana. „Michal a andělé jeho“ (Zjevení 12:7) jsou Adam a další
spravedlivé duchovní děti Boží.

Jak podle Zjevení 12:11 spravedlivé zástupy nebes (včetně vás) přemohly Satana?

Kam byli podle Zjevení 12:8–9 Satan a jeho následovníci po své vzpouře posláni?

Přečtěte si Překlad Josepha Smitha, Zjevení 12:12, 17 (v Průvodci k písmům)
a zjistěte, proti komu Satan válčil poté, co byl svržen z nebe.
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Když porozumíme tomu, jak jsme přemohli Satana v našem předpozemském
životě, může nám to pomoci poznat, jak překonávat jeho vliv a útoky zde na zemi.
Z těchto veršů ve Zjevení 12 můžeme rozpoznat tuto zásadu: Satanovy vlivy
můžeme překonat skrze Spasitelovo Usmíření a tím, že zůstaneme věrni
svému svědectví o evangeliu. Tuto zásadu byste si mohli napsat do písem.

Starší James J. Hamula ze Sedmdesáti učil tomu, jak Satan útočí na vaši generaci:

„Jedni z nejstatečnějších a nejušlechtilejších Otcových synů a dcer byli pozdrženi,
aby mohli přijít v těchto posledních dnech a aby pracovali pro našeho Otce a Jeho
Syna. Jejich statečnost a ušlechtilost se projevila v předpozemské bitvě se
Satanem. …

Vzhledem k tomu, že Boží království bylo znovuzřízeno na zemi a že vy jste přišli
na svět, Satan ví, že má jen ‚krátký čas‘ [Zjevení 12:12]. Satan proto sbírá

všechny své síly, které má k dispozici, aby vás sváděl k přestupku. Ví, že když vás přiměje ke
spáchání přestupku, může vám zabránit v tom, abyste sloužili na misii na plný úvazek, uzavřeli
sňatek v chrámu a ochránili ve víře své budoucí děti, přičemž toto vše neoslabí jen vás, ale
i Církev. Ví, že nic nemůže Boží království přemoci, ‚ledaže [by to byly] přestupky lidu [jeho]‘
[Mosiáš 27:13]. Nemylte se – jeho válečné úsilí je soustředěno na vás.“ („Vítězství ve válce proti
zlu“, Liahona, listopad 2008, 50–51.)

Jak se nás Satan a jeho následovníci snaží oslabovat? ____________________

Zamyslete se nad tím, jak Satan vede válku proti vám osobně.

1. Napište si do studijního deníku příklad toho, jak můžete prohloubit
svou víru v Ježíše Krista a posílit své svědectví o Něm.

2. Ve studijním deníku vypracujte jeden nebo oba tyto úkoly:

a. Napište si o nějakém zážitku, kdy vám svědectví o Spasitelově Usmíření
a víra v Něj pomohly zvítězit nad Satanovými vlivy.

b. Zaznamenejte si své svědectví o Usmíření Ježíše Krista a vysvětlete, jak nám
Usmíření může pomáhat v naší válce proti Satanovi a jeho následovníkům.

Vyberte si jednu nebo dvě myšlenky, které jste uvedli, a uplatňujte je v bitvách se
Satanem a jeho následovníky. Své cíle byste si mohli napsat na zvláštní papír
a umístit ho někam, kde ho často uvidíte. Když se budete spoléhat na Spasitelovo
Usmíření, Pán vám ve vašem boji proti Satanovi bude pomáhat.

Zjevení 13
Jan píše o královstvích země, která získají moc od Satana
Ve Zjevení 13 čteme, že Jan viděl ve vidění divoce vyhlížející zvířata, která
představovala zlovolná pozemská království, jež ovládal Satan. Jan také viděl, že
Satan bude skrze tato království působit divy a falešné zázraky, aby oklamal
obyvatele země.

3. Do studijního deníku si pod dnešní látku napište toto:
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Prostudoval(a) jsem si Zjevení 12–13 a dokončil(a) jsem tuto lekci (datum).

Další otázky, úvahy a postřehy, o které bych se rád(a) podělil(a) se svým učitelem:
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32. BLOK: 2. DEN

Zjevení 14–16
Úvod
Apoštol Jan viděl ve vidění anděla, jenž přišel na zemi, aby znovuzřídil evangelium
Ježíše Krista v posledních dnech. Také slyšel hlas z nebe popisující požehnání,
z nichž se budou radovat ti, již zemřou jsouce věrní Pánu. Jan viděl shromáždění
spravedlivých a shromáždění zlovolných v posledních dnech a to, že na zlovolné
budou vylity soudy Boží.

Zjevení 14
Jan vidí Znovuzřízení evangelia a shromáždění spravedlivých a zlovolných
Někteří lidé se pozastavují nad tím, zda je možné pociťovat pokoj ve světě plném
zlovolnosti, pohrom a násilí. Zamyslete se nad tím, co byste jim mohli říci.

Při studiu Zjevení 14–16 se zaměřte na pravdy, které vám mohou přinést pokoj,
i když žijete ve světě plném zlovolnosti, pohrom a násilí.

Ve Zjevení 14:1–13 čteme, že apoštol Jan měl vidění ohledně posledních dnů neboli
naší doby. Ve svém vidění viděl pohromy, které přijdou na zlovolné. Také viděl, co
přinese pokoj spravedlivým v naší době.

Přečtěte si Zjevení 14:1–5 a zjistěte, kdo stál v Janově vidění se Spasitelem „na hoře
Sion“. (Zjevení 14:1.)

Možná si z dřívějšího studia pamatujete, že těchto 144 tisíc zmíněných ve verši 1
jsou vysocí kněží dvanácti kmenů Izraele z každého národa, kteří jsou vysvěceni
k tomu, aby přiváděli lid „do církve Prvorozeného“ (NaS 77:11; viz Zjevení 7:4–8).
Slova „s ženami nejsou poškvrněni“ (Zjevení 14:4) znamenají, že budou cudní
neboli morálně čistí. Slova „v ústech jejich není nalezena lest“ ve Zjevení 14:5
znamenají, že budou čestní a upřímní, a slova „bez úhony“ znamenají, že budou
očištěni od hříchu.

1. Do studijního deníku si napište odpověď na tuto otázku: Jak podle
vás to, že budou cudní, čestní a očištění od hříchu, bude těmto

144 tisícům vysokých kněží pomáhat přinášet evangelium druhým?

Jan během svého vidění ohledně posledních dnů viděl další tři anděly. Přečtěte si
Zjevení 14:6 a zaměřte se na to, co měl první anděl.

Poté, co president Gordon B. Hinckley citoval Zjevení 14:6, řekl: „Tento anděl již
přišel. Jmenuje se Moroni.“ („Stay the Course – Keep the Faith“, Ensign,
Nov. 1995, 70.)
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Anděl Moroni se nejprve zjevil Josephu
Smithovi a řekl mu, že Bůh má pro něj
důležitou práci. (Viz Joseph
Smith–Životopis 1:29–35.) O čem podle
záznamu v Joseph Smith–Životopis 1:34
Moroni pod Božím vedením řekl
Josephu Smithovi, co pomohlo
znovuzřídit věčné evangelium na zemi?

Když budete vědět, jaká je role
Moroniho při Znovuzřízení, může vám
to pomoci porozumět tomu, proč je
jeho socha umístěna na vrcholu mnoha
našich chrámů.

Anděl popsaný ve Zjevení 14:6 může
také představovat několik různých
nebeských poslů dohromady, včetně
Moroniho, kteří pomáhali v posledních
dnech znovuzřídit evangelium Ježíše
Krista. (Viz Bruce R. McConkie,
Doctrinal New Testament Commentary,
3 vols. [1965–1973], 3:529–531; viz také
NaS 13; 110:11–16; 128:20–21.)

Přečtěte si Zjevení 14:7 a zjistěte, co
tento anděl řekl. Slova „přišla hodina
soudu jeho“ se týkají doby, kdy Spasitel
bude soudit všechen lid země. Jeho
soud nastane jak při Druhém příchodu,
tak při Posledním soudu.

Z Janova vidění tohoto anděla se
dozvídáme, že jedním z důvodů, proč
Bůh znovuzřídil evangelium Ježíše
Krista, bylo to, aby připravil
obyvatele země na Druhý příchod
Ježíše Krista.

Jak připravuje evangelium Ježíše Krista
lidi na Jeho Druhý příchod?

Jak vám znovuzřízené evangelium Ježíše Krista přináší pokoj, zatímco žijete ve
zlovolném a bouřlivém světě?

Přečtěte si Zjevení 14:8–11 a zjistěte, co řekli druhý a třetí anděl.

Jan byl poučen, že Babylon, neboli zlovolnost, bude existovat v každém národě.
Slova „padl Babylon“ (Zjevení 14:8) mimo jiné znamenají, že přijde den, kdy ustane
zlovolnost světa.

Zamyslete se nad tím, jak vám znalost toho, že zlovolnost světa ustane, může
přinést pokoj.
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650



Prorok Joseph Smith vysvětlil, co zlovolní zakusí poté, co zemřou:

„Ono veliké neštěstí duchů ve světě duchů, kam odcházejí po smrti, spočívá
v tom, že vědí, že nedosáhli slávy, ze které se jiní těší, a že oni sami se z ní mohli
těšit a že jsou svými vlastními žalobci.“ (Učení presidentů Církve: Joseph Smith
[2008], 222.)

„Člověk je svým vlastním trýznitelem a svým vlastním odsuzovatelem. A proto se říká: Půjdou do
jezera, které hoří ohněm a sírou. [Viz Zjevení 21:8.] Muka plynoucí ze zklamané mysli člověka
jsou tak velká jako jezero hořící ohněm a sírou.“ (Učení: Joseph Smith, 222.)

Poté, co se Jan dozvěděl, co zlovolní po své smrti zakusí, uslyšel hlas z nebe
popisující to, co po smrti zakusí spravedliví.

Přečtěte si Zjevení 14:12–13 a zjistěte, co zakusí spravedliví poté, co zemřou.

Odpočinout od prací svých (viz verš 13) poté, co zemřeme, znamená, že již
nebudeme zatěžováni trápeními, starostmi a smutkem. (Viz Alma 40:12.)

Jednou ze zásad, kterým se můžeme ze Zjevení 14:12–13 naučit, je to, že
budeme-li žít spravedlivě, budeme požehnáni za své skutky a poté, co
zemřeme, si odpočineme od svých prací. Tuto zásadu byste si mohli napsat do
písem vedle Zjevení 14:12–13.

2. Přemítejte o tom, jak vám může tato zásada přinést pokoj, i když
žijete ve světě plném zlovolnosti. Do studijního deníku si napište

vzkaz, v němž povzbudíte kamaráda, který pochybuje o tom, zda stojí za to žít
spravedlivě, zatímco je obklopen zlovolností.

Ve Zjevení 14:14–20 čteme, že Jan ve svém zjevení viděl dva druhy žní. Viděl, že
během první žně budou spravedliví shromážděni a odděleni od zlovolných (viz
Zjevení 14:14–16) a během druhé žně budou shromážděni zlovolní, aby byli zcela
zničeni (viz Zjevení 14:17–20).

Zjevení 15–16
Jan vidí spravedlivé v celestiálním království a sedm ran v posledních dnech
Ve Zjevení 15:2–4 apoštol Jan podrobněji popsal, jaké to bude pro ty, kteří
přemohou Satana a budou spaseni v celestiálním království. Zbytek Zjevení 15–16
obsahuje jeho popis sedmi ran, které budou sužovat zlovolné v posledních dnech.
Tyto rány budou předcházet Pánovu Druhému příchodu.

V Janově vidění byla každá rána představována andělem, který vyléval koflík neboli
misku plnou „hněvu Božího“. (Zjevení 15:7.) Přečtěte si následující verše ze
Zjevení 16 a vyhledejte oněch sedm ran. Do tabulky napište vedle odpovídajícího
čísla krátký popis jednotlivých ran:
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1. rána: Zjevení 16:2

2. rána: Zjevení 16:3

3. rána: Zjevení 16:4

4. rána: Zjevení 16:8–9

5. rána: Zjevení 16:10–11

6. rána: Zjevení 16:12

7. rána: Zjevení 16:17–21

Přečtěte si Zjevení 16:15 a zjistěte, co můžeme dělat, abychom se připravili na
Druhý příchod Ježíše Krista.

Slova „ostříhá roucha svého, aby nah nechodil“ (Zjevení 16:15) se týkají toho, že
máme být duchovně připraveni. Ti, kteří ostříhají „roucha svého“ a jsou duchovně
připraveni, budou nakonec oděni rouchem spravedlivosti, jež bude dáno všem,
kteří jsou způsobilí žít s Bohem v celestiálním království. (Viz Zjevení 3:3–5;
7:13–17.)

Do písem si můžete vedle Zjevení 16:15 napsat tuto pravdu: Budeme-li bdělí
a duchovně připravení, budeme připraveni na Druhý příchod Ježíše Krista.

Je důležité pamatovat na to, že Pán miluje svůj lid a bude nad ním v posledních
dnech bdít, a to i uprostřed strašlivého zničení a velké bitvy. Abychom mohli získat
Pánovu ochranu a Jeho požehnání, máme být bdělí a duchovně připravení.
Chcete-li se dozvědět více o Armageddonu, který je zmíněn ve Zjevení 16:16,
podívejte se do Průvodce k písmům na heslo „Armageddon“.

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

Prostudoval(a) jsem si Zjevení 14–16 a dokončil(a) jsem tuto lekci (datum).

Další otázky, úvahy a postřehy, o které bych se rád(a) podělil(a) se svým učitelem:
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32. BLOK: 3. DEN

Zjevení 17–19
Úvod
Apoštol Jan viděl, že duchovní Babylon neboli zlovolný svět povede válku proti
Beránku Božímu a že Beránek přemůže zlo. Svatí jsou vyzýváni, aby vyšli
z duchovního Babylonu, a čistí a spravedliví budou pozváni na Beránkovu svatební
večeři. Jan viděl, jak Ježíš Kristus přichází ve veliké moci, aby zničil ty, kteří proti
Němu bojují.

Zjevení 17–18
Jan předpovídá zničení duchovního Babylonu
Starší Lynn G. Robbins ze Sedmdesáti učil: „Je snazší vyhýbat se pokušení než mu
odolávat.“ („Avoid it“ [Brigham Young University devotional, Sept. 17, 2013], 1,
speeches.byu.edu.)

Proč je podle vás snazší vyhýbat se pokušení než mu odolávat?
____________________

Zamyslete se nad tím, co se může stát, budete-li sami sebe přivádět do situací, kdy
musíte neustále odolávat pokušení.

Při studiu Zjevení 17–18 se zaměřte na pravdu, která vám pomůže poznat, jak se
vyhnout mnohým pokušením a hříchům světa.

Ve Zjevení 16 se dozvídáme, že apoštol Jan viděl ve vidění sedm andělů, kteří vylijí
rány na zlovolné v posledních dnech. Přečtěte si Zjevení 17:1 a zjistěte, co jeden ze
sedmi andělů řekl, že Janovi ukáže.

Podle Zjevení 17:15 představují mnohé vody, na kterých sedí žena (viz verš 1), lid
a národy, nad kterými má tato žena moc a vliv. (Viz také 1. Nefi 14:11.)

Přečtěte si Zjevení 17:2–6 a vyhledejte slova a části textu, které popisují tuto ženu
a její vliv na svět. Slovo smilství ve verši 2 vyjadřuje nemorální a nespravedlivé
chování.

Jak podle verše 2 ovlivňuje tato žena krále a obyvatele země, kteří jsou v tomto
verši popsáni?

Co podle vás představuje ve Zjevení 17:6 to, že je žena opilá krví Svatých
a mučedníků?

Šelma, která je popsána ve Zjevení 17:3, může představovat Řím v Janově době, ale
také může představovat mravně zkažená království a národy v posledních dnech.
(Viz Zjevení 17:8–13.)

Přečtěte si Zjevení 17:18 a zjistěte, co tato žena představuje.

Slovy „město … veliké“ ve verši 18 je myšlen duchovní Babylon. (Viz Zjevení 14:8;
NaS 133:14.) Kvůli světskosti a zkaženosti starodávného Babylonu a kvůli tomu, že
to bylo místo, kde byly děti Izraele drženy v zajetí, se Babylon často v písmech
obrazně používá jako symbol hříchu, světskosti, vlivu ďábla na zemi a duchovního
zajetí. (Viz také 1. Nefi 13:1–9; 14:9–10.)
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Přečtěte si Zjevení 17:14 a zaměřte se na to, proti komu budou následovníci
Babylonu bojovat.

Jak tato válka dopadne?

Z tohoto verše se dozvídáme, že v posledních dnech Ježíš Kristus překoná
zlovolnost světa. Zvažte možnost označit si ve Zjevení 17:14 slova, která této
pravdě učí, nebo si je poznamenat.

1. Do studijního deníku si napište něco o tom, jak vám jako
následovníkovi Ježíše Krista může znalost této pravdy pomoci.

Ve Zjevení 18:1–3 čteme, že jiný anděl oznámil pád zlovolného Babylonu. Přečtěte
si Zjevení 18:4 a zjistěte, co Pán svému lidu řekl, aby udělal.

Jaké důvody uvedl Pán pro to, aby Jeho lid vyšel z Babylonu?

Jednou ze zásad, kterým se můžeme ze Zjevení 18:4 naučit, je to, že oddělíme-li se
od zlovolnosti světa, může nám to pomoci vyhnout se hříchu a soudům, které
přijdou na zlovolné v posledních dnech. Zvažte možnost napsat si tuto zásadu
do písem vedle Zjevení 18:4.

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

a. Jak nám znovuzřízené evangelium Ježíše Krista pomáhá oddělit se od
zlovolnosti světa?

b. S jakými problémy se mohou mladí lidé potýkat, když se snaží oddělit se od
zlovolnosti světa, zatímco nadále žijí mezi lidmi, kteří nesdílejí jejich
měřítka, mají tyto lidi rádi a přátelí se s nimi?

c. Jak vám či druhým pomohlo, když jste se oddělili od nespravedlivých vlivů
a praktik, abyste se vyhnuli některým pokušením a hříchům světa?

Přemítejte o tom, od jakých nespravedlivých vlivů a praktik se možná budete muset
oddělit a jak to uděláte. Požádejte Nebeského Otce v modlitbě, aby vám pomohl ve
vašem úsilí se od těchto vlivů a praktik oprostit.

Ve Zjevení 18:5–24 čteme, že Jan viděl pád zlovolného Babylonu a utrpení těch,
kteří ho podporovali.

Zjevení 19
Jan vidí, jak Ježíš Kristus přichází ve veliké moci, aby zničil ty, kteří proti Němu bojují
Zamyslete se nad tím, jaký nejlepší dar
byste mohli dát svému budoucímu
manželskému partnerovi ve
svatební den.
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Přečtěte si tato slova staršího Jeffreyho R. Hollanda z Kvora Dvanácti apoštolů:
„Nejlepší dar, jaký můžete ve svatební den dát svému věčnému společníkovi nebo
společnici, je to nejlepší ve vás, a vy sami – čistí, neposkvrnění a hodni stejné
neposkvrněnosti.“ („Personal Purity“, Ensign, Nov. 1998, 77.)

Proč je podle vás to, že budete čistí a neposkvrnění, tím největším darem, který
můžete dát svému manželskému partnerovi ve svatební den?
____________________

Zjevení 19 obsahuje přirovnání k manželství, jež je použito k tomu, aby znázornilo
Spasitelův Druhý příchod. Podle Zjevení 19:1–6 apoštol Jan viděl, že spravedliví
budou chválit Boha za Jeho soudy proti zlovolným.

Přečtěte si Zjevení 19:7 a zaměřte se na to, čí svatbu anděl Janovi oznámil.

Co se Jan dozvěděl o Beránkově manželce?

„Svadba Beránkova“ (Zjevení 19:7) se týká Spasitelova Druhého příchodu.

Přečtěte si následující slova staršího Bruce R. McConkieho z Kvora Dvanácti
apoštolů a zaměřte se na to, kdo je Beránkova nevěsta: „V této dispensaci si
přijde Ženich, což je Beránek Boží, pro svou nevěstu, což je Církev složená
z věrných Svatých, kteří očekávají Jeho návrat.“ (Mormon Doctrine, 2nd ed.
[1966], 469.)

Zamyslete se nad tím, v jakém smyslu je manželský vztah vhodným symbolem pro
náš smluvní vztah s Ježíšem Kristem. Až se budete zamýšlet nad touto otázkou,
přemýšlejte také o tom, v jakém smyslu je manželství vztah, který vyžaduje věrnost,
oběť, lásku, závazek a důvěru.

Přemítejte o naukách a zásadách
Přemítat znamená o něčem přemýšlet, rozjímat, klást si otázky a vyhodnocovat to, co již znáte,
a to, čemu se snažíte porozumět. Přemítání nám často pomáhá pochopit, jak máme v životě
uplatňovat zásady evangelia. Při dalším studiu knihy Zjevení zvažte možnost vyhradit si čas na
přemítání o pasážích, kterým byste chtěli lépe porozumět.

Přečtěte si Zjevení 19:8–9 a zjistěte, co Svatí mohou udělat pro to, aby se připravili
na Spasitelův Druhý příchod.

Skvoucí kment (čisté plátno) zmiňovaný ve verši 8 může symbolizovat svatost,
čistotu a spravedlivost. Co musíme podle toho, co představuje oděv Beránkovy
ženy, udělat, abychom se připravili na příchod Pána Ježíše Krista?

Jedna z pravd, které se můžeme z těchto veršů naučit, je to, že pokud budeme
čistí a spravedliví, budeme připraveni na příchod Pána Ježíše Krista. Zvažte
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možnost označit si ve Zjevení 19:8 slova, která této pravdě učí, nebo si je
poznamenat.

Být očištěn od hříchu a učiněn spravedlivým je dar od Boha.

Zamyslete se nad těmito otázkami: Co Bůh udělal, aby nám umožnil očistit se od
hříchu a stát se spravedlivými? Proč je podle vás to, že jsme čistí a spravedliví, jeden
z nejlepších darů, které můžeme Spasiteli dát, až znovu přijde?

Rozhodněte se, co musíte udělat pro to, abyste byli čistí a spravedliví, a byli tak
připraveni na příchod Pána Ježíše Krista. Jednejte podle nabádání, která obdržíte.

Přečtěte si Zjevení 19:10 a zaměřte se na to, jak Jan reagoval poté, co si vyslechl
andělova slova. Tento anděl dostal od Boha pravomoc promlouvat za Ježíše Krista
a zastupovat Ho.

Co anděl řekl Janovi, že on (anděl) a další Boží služebníci mají?

„Duch proroctví“ (Zjevení 19:10) je dar zjevení a inspirace od Boha, který umožňuje
člověku získat a promlouvat Jeho slovo. (Viz Průvodce k písmům, „Proroctví,
prorokovati“, scriptures.lds.org.)

V jakém smyslu se podle vás svědectví podobá proroctví? ____________________

Jak může to, že máte svědectví o Ježíši, ovlivnit vaši přípravu na Druhý příchod?

Přečtěte si Zjevení 19:11–16 a vyhledejte slova a části textu, které popisují Spasitele
a Jeho Druhý příchod. Také si přečtěte Překlad Josepha Smitha, Zjevení 19:15.
(V Průvodci k písmům.)

Bílý kůň zmiňovaný ve Zjevení 19:11 představuje dobytí a vítězství. Spasitel přijde,
aby přemohl hřích a zlovolnost.

Povšimněte si, jak je ve Zjevení 19:13 popsán Spasitelův oděv. Slova „rouchem
pokropeným krví“ znamenají, že Jeho oděv bude mít barvu krve. Tato barva
symbolizuje zničení zlovolných při Jeho příchodu (viz Nauka a smlouvy 133:46–51)
a může nám také připomínat utrpení, jež prožíval během Usmíření.

Starší Neal A. Maxwell z Kvora Dvanácti apoštolů učil:

„Jak červené muselo být Jeho roucho, když krvácel v Getsemanech, jak šarlatový
musel být Jeho plášť!

Není divu, že když přijde v moci a slávě, přijde v červeném oděvu (viz NaS
133:48), jenž nebude pouze připomínkou a symbolem velikého hněvu, ale také
nám připomene, jak Kristus trpěl za každého z nás v Getsemanech a na Kalvárii!“
(„Overcome … Even As I Also Overcame“, Ensign, May 1987, 72.)

Podle Překladu Josepha Smitha, Zjevení 19:15, Jan viděl, že až Spasitel přijde jako
Král králů a Pán pánů (viz Zjevení 19:16), bude vládnout národům slovem Božím.
Ve Zjevení 19:17–21 viděl Jan zničení těch, kteří bojovali proti Beránku Božímu.
Povšimněte si, že Překlad Josepha Smitha, Zjevení 19:18, objasňuje, že slova „všech
svobodných i služebníků, i malých i velikých“ se týkají všech, kteří bojují proti
Beránkovi.
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3. Do studijního deníku si pod dnešní látku napište toto:

Prostudoval(a) jsem si Zjevení 17–19 a dokončil(a) jsem tuto lekci (datum).

Další otázky, úvahy a postřehy, o které bych se rád(a) podělil(a) se svým učitelem:
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32. BLOK: 4. DEN

Zjevení 20–22
Úvod
Apoštol Jan viděl ve vidění den milénia a Poslední soud. Také viděl „nebe nové
a zemi novou“ (Zjevení 21:1) a celestiální město Boží, jež bude založeno na zemi.
Svůj záznam zakončil naléhavou prosbou, v níž žádal Pána, aby se vrátil na zemi.

Zjevení 20
Jan vidí den milénia a Poslední soud
V rámci plánu spasení Nebeského Otce
stane každý člověk, který kdy žil na
zemi, před Bohem, aby byl souzen.
Představte si, jak bude asi probíhat
Poslední soud.

1. Do studijního deníku si
napište, co doufáte, že budete pociťovat, a o čem budete přemýšlet,

až budete stát před Bohem, abyste byli souzeni.

Jak je zaznamenáno ve Zjevení 20:1–11, Jan viděl, že Satan bude během milénia
svázán a spravedliví budou vzkříšeni při prvním vzkříšení. Také viděl, že Satan bude
na konci milénia „propuštěn na malý čas“. (Zjevení 20:3.) Poté, co Satan a jeho
následovníci budou naposledy bojovat proti Svatým, budou uvrženi do jezera ohně
a síry na věky věků. (Viz Zjevení 20:10.) Pak nastane Poslední soud.

Přečtěte si Zjevení 20:12 a soustřeďte se na to, jak nás bude Bůh soudit. (Zjevení
20:12 je verš z mistrovství v písmu. Mohli byste si ho označit nějakým
jednoznačným způsobem, abyste ho v budoucnu snadno našli.)

Doplňte následující zásadu, které se z tohoto verše učíme: Bůh nás bude soudit
z ____________________ podle ____________________.

Ke knihám, o kterých se mluví ve Zjevení 20:12, patří písma, církevní záznamy,
které obsahují spásné obřady, a kniha života.

Přečtěte si následující vysvětlení toho, co je to kniha života: „V jednom smyslu je
Kniha života souhrnem myšlenek a činů osoby – záznamem o jejím životě. Avšak
písma také uvádějí, že o věrných je veden nebeský záznam zahrnující jejich jména
a zprávu o jejich spravedlivých skutcích. [NaS 88:2; 128:7.]“ (Průvodce k písmům,
„Kniha života“.)

Přečtěte si Zjevení 20:13 a zaměřte se na to, co se stane před Posledním soudem.

Zlovolní a ti, kdo nečinili pokání, budou vzkříšeni při posledním vzkříšení na konci
milénia a také stanou, aby byli souzeni podle svých činů. (Viz NaS 76:85.)

2. Zamyslete se nad předcházející naukou, kterou jste rozpoznali (Bůh
nás bude soudit z knih, které byly napsány podle našich skutků).

Poté si do studijního deníku napište odpověď na tuto otázku: Jak může
porozumění této nauce a víra v ni ovlivnit naše skutky dnes a po celý život?
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Přemítejte také o tom, co můžete ve svém životě zlepšit, abyste byli připraveni
na Poslední soud a na to, abyste mohli své jméno najít v knize života.

Mistrovství v písmu – Zjevení 20:12
3. Abyste našli další verše z písem, které učí o Posledním soudu,

využijte nástroje určené ke studiu písem, jako jsou poznámky pod
čarou či Průvodce k písmům (v anglickém jazyce k dispozici na stránkách
scriptures.lds.org). Ve studijním deníku si vytvořte seznam odkazů. Tyto odkazy
byste si mohli napsat do písem vedle Zjevení 20:12. Napište si do studijního
deníku, jakým dalším pravdám ohledně Posledního soudu jste se
prostřednictvím těchto křížových odkazů naučili.

Zjevení 21
Jan vidí nová nebesa, novou zemi a celestiální město Boží
Vzpomeňte si na nějakou situaci ve
svém životě, kdy jste prožívali velký
zármutek či bolest.

Vyjmenujte několik věcí, které nám
mohou v životě způsobit hluboký
zármutek či bolest:
____________________

Při studiu Zjevení 21 se zaměřte na
pravdy, které vám mohou přinést
útěchu v těžkých chvílích.

Zjevení 21–22 je pokračováním vidění
apoštola Jana ohledně událostí, které
nastanou po Druhém příchodu
Ježíše Krista.

Přečtěte si Zjevení 21:1–2 a zjistěte, co
Jan viděl, že se stane.

Janův odkaz na „nebe nové a zemi
novou“ (Zjevení 21:1) by se mohl týkat
události, která nastane při Pánově
Druhém příchodu, kdy se země promění do rajského stavu, ze kterého se těšila
před Pádem Adama a Evy. Jan také mohl hovořit o změně, která nastane na konci
milénia, kdy bude země proměněna do celestiálního stavu. (Viz NaS 29:22–24.)

Přečtěte si Zjevení 21:3–4 a zaměřte se na to, co Bůh učiní pro svůj lid.

Z těchto veršů se dozvídáme, že Bůh bude dlít se svým lidem a utěšovat ho,
a oni již nebudou zakoušet smrt, trápení ani bolest.
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Starší Joseph B. Wirthlin z Kvora Dvanácti apoštolů vysvětlil, že Bůh spravedlivým
vynahradí všechen smrtelný zármutek a bolest: „Těm, kteří jsou věrní, Pán
nahradí každou ztrátu. To, co je odňato těm, kteří Pána milují, jim bude přidáno
Jeho vlastním způsobem. I když to nemusí přijít v době, kdy si to přejeme, věrní
poznají, že každá dnešní slza bude nakonec stokrát vynahrazena slzami radosti
a vděčnosti.“ („Ať se stane cokoli, ber to s láskou“, Liahona, listopad 2008, 28.)

4. Do studijního deníku si napište odpověď na tuto otázku: Jak nám
může znalost toho, že Bůh utěší svůj lid a odejme od něho

zármutek a bolest, pomoci již nyní ve chvílích, kdy zažíváme těžkosti?

Přečtěte si Zjevení 21:7 a zjistěte, co Pán slibuje těm, kteří věrně zvítězí.

Co budeme, na základě toho, čemu jste se naučili z knihy Zjevení ohledně obtíží
a strastí posledních dnů, muset překonat, abychom mohli žít s Bohem?

Zjevení 21:8 popisuje stav těch, kteří se bouří a nečiní pokání. „Druhá smrt“ je
duchovní smrt neboli odloučení od Boha, které po Posledním soudu zakusí ti, již se
úmyslně bouří proti světlu a pravdě.

Přečtěte si Zjevení 21:9–21 a zaměřte se na to, jak Jan popsal celestiální město Boží.

Přečtěte si Zjevení 21:22–27 a zjistěte, co bude pro ty, kteří budou žít v tomto
městě, znamenat přítomnost Nebeského Otce a Ježíše Krista.

Zjevení 22
Jan zakončuje záznam o svém vidění
Ve Zjevení 22 se dozvídáme více o tom, jak apoštol Jan popsal svaté město Boží.
Součástí tohoto popisu je Janova zmínka o trůnu. (Viz Zjevení 22:1)

Přečtěte si Zjevení 22:1–2 a nakreslete,
co dalšího Jan viděl kromě trůnu.

Povšimněte si, že Jan se dozvěděl, že
zmíněné dřevo (strom) neustále plodilo
množství ovoce a jeho listy měly
schopnost uzdravit národy. Kniha
Mormonova zaznamenává, že Lehi
i Nefi měli vidění stromu života. Nefi se
dozvěděl, že tento strom i pramen
živých vod představují lásku Boží. (Viz
1. Nefi 11:25.) Největším projevem Boží
lásky je Usmíření Ježíše Krista. (Viz Jan
3:16; 1. Janova 4:9.) Ovoce onoho
stromu může také představovat
požehnání plynoucí z Usmíření, jako je
například věčný život. (Viz NaS 14:7.)

Ve Zjevení 22:3–12 čteme, že kromě
toho, že Jan viděl toto celestiální město,
obdržel také svědectví od anděla, který
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mu řekl, že to, co mu bylo zjeveno, je pravdivé. Jan také viděl, že Spasitel odmění
všechny lidi podle jejich skutků.

Přečtěte si Zjevení 22:14 a zjistěte, co musíme dělat pro to, abychom mohli vstoupit
do celestiálního království.

Mít „právo k dřevu života“ (Zjevení 22:14) znamená, že je člověk způsobilý obdržet
všechna požehnání plynoucí z Usmíření Ježíše Krista, včetně věčného života.

Z tohoto verše se učíme, že dodržujeme-li Pánova přikázání, máme nárok na
všechna požehnání plynoucí z Usmíření Ježíše Krista a budeme moci
vstoupit do celestiálního království. K dodržování Jeho přikázání patří i přijetí
všech obřadů nezbytných k tomu, abychom mohli vstoupit do celestiálního
království.

Ačkoli některá požehnání plynoucí z Usmíření – jako například dar vzkříšení – jsou
všem Božím dětem dána bezpodmínečně, jiná požehnání – jako například věčný
život – jsou k dispozici pouze těm, kteří se pilně snaží uplatňovat víru v Ježíše
Krista, činit pokání a řídit se Jeho přikázáními.

Ve Zjevení 22:15–19 se dočítáme, že ti, kteří nedodržují Pánova přikázání, nebudou
moci vstoupit do celestiálního města. Ježíš Kristus svědčil o tom, že Janovi toto
zjevení skutečně dal, a Jan vyzval všechny, aby přišli k vodám života a zdarma se
napili. Jan varoval své čtenáře, aby neměnili poselství knihy, kterou napsal.

Přečtěte si Zjevení 22:20 a zjistěte, o co Jan Spasitele naléhavě žádal.

Proč se podle vás, na základě toho, čemu jste se naučili v knize Zjevení, Jan nemohl
dočkat, až Pán přijde? ____________________

5. Gratulujeme vám k ukončení tohoto studijního kurzu semináře
zaměřeného na Nový zákon. Zamyslete se nad tím, čemu jste se

tento rok naučili a co jste pociťovali, a věnujte několik okamžiků tomu, abyste si
do studijního deníku napsali, jaké učení obsažené v Novém zákoně vás v tomto
roce nejvíce ovlivnilo. Také si napište, jak vaše studium v semináři ovlivnilo vaše
svědectví. Vyhledávejte příležitosti učit a svědčit o tom, čemu jste se naučili.

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

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

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

32. BLOK,  4 . DEN
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