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V Církvi Ježíše Krista Svatých posledních dnů jsme 
všichni učitelé a všichni jsme studenti. Všem je 
určena tato laskavá výzva našeho Pána: „Učte se 

ode mne … a naleznete odpočinutí dušem svým.“ 1

Vyzývám všechny Svaté posledních dnů, aby se zamys-
leli nad svým úsilím učit druhé a učit se sami a pohlíželi 
při tom na Spasitele jako na svého Průvodce. Víme, že 
tento Učitel, jenž přišel od Boha,2 byl více než jen učite-
lem. Ten, kdo nás učil milovat Pána, našeho Boha, celým 
srdcem, celou duší, celou silou a celou myslí, a milovat 
svého bližního jako sebe sama, je oním Mistrem Učitelem 
a Vzorem dokonalého života.

To On prohlásil: „Poď, následuj mne.“ 3 „Já jsem vám dal 
příklad.“ 4

Neobrátíte- li se
Ježíš učil jedné prosté, ale hluboké pravdě, která je 

zaznamenána v Matoušovi. Poté, co On a Jeho učedníci 
sestoupili z hory Proměnění, zastavili se v Galileji a pak se 
vydali do Kafarnaum. Tam učedníci k Ježíšovi přistoupili 
a zeptali se Ho:

„Kdo pak jest největší v království nebeském?
A zavolav Ježíš pacholátka, postavil je u prostřed nich,
A řekl: Amen pravím vám: Neobrátíte- li se a nebudete- li 

jako pacholátka, nikoli nevejdete do království nebeského.“ 5

Cílem výuky evangelia v Církvi, ať už v rodině, ve třídě 
nebo v misijním poli, není nalévat dětem Božím do mysli 
nějaké informace. Nejde o to ukázat, kolik toho rodič, 
učitel nebo misionář ví. Ani nejde jen o to prohloubit jejich 
znalost o Spasiteli a Jeho Církvi.

Základním cílem výuky je pomoci synům a dcerám 
Nebeského Otce vrátit se do Jeho přítomnosti a těšit se 

věčnému životu s Ním. Aby se toho dosáhlo, musí je vý-
uka evangelia podporovat na cestě každodenního učed-
nictví a posvátných smluv. Cílem je inspirovat jednotlivce, 
aby o zásadách evangelia přemýšleli, aby je vnímali a pak 
se snažili podle nich žít. Účelem je rozvinout víru v Pána 
Ježíše Krista a obrátit se k Jeho evangeliu.

Výuka, která žehná a obrací a přináší spásu, je výukou, 
která se řídí Spasitelovým příkladem. Učitelé, kteří se řídí 
Spasitelovým příkladem, mají rádi ty, které učí, a slouží 
jim. Inspirují své posluchače tím, že jim předávají ponau-
čení věčné podstaty o božské pravdě. Vedou takový život, 
který je hoden následování.

Mějte druhé rádi a služte jim
Celá Spasitelova služba je příkladem lásky k bližnímu. 

Právě Jeho láska a služba byly často tím, čemu ve skuteč-
nosti učil. Podobně i já nejvíce vzpomínám na ty učitele, 
kteří znali své studenty, měli je rádi a zajímali se o ně. Hle-
dali ztracenou ovci. Předávali životní ponaučení, na která 
nikdy nezapomenu.

Jednou takovou učitelkou byla i Lucy Gertschová. Znala 
každého svého studenta. Věrně navštěvovala ty, kteří jednu 
neděli zameškali nebo kteří prostě nepřicházeli. Věděli 
jsme, že se o nás zajímá. Nikdo z nás na ni, ani na ponau-
čení, která nám předávala, nezapomněl.

O mnoho let později jsem Lucy téměř na sklonku jejího 
života navštívil. Vzpomínali jsme na ony dávné dny, kdy 
byla naší učitelkou. Mluvili jsme o každém členovi naší 
třídy a o tom, co dnes dělá. Celým jejím životem se nesla 
láska a starost o druhé.

Mám moc rád toto Pánovo nařízení v Nauce 
a smlouvách:
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„Učte se ode mne“

President Thomas S. Monson
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„Dávám vám přikázání, že budete učiti jeden druhého 
nauce království.

Učte pilně a milost má vás bude provázeti.“ 6

Lucy Gertschová učila pilně, protože měla druhé neú-
navně ráda.

Nabízejte naději a pravdu
Apoštol Petr radil: „Hotovi pak buďte vždycky k [po-

skytnutí odpovědi] všelikému, kdož by od vás požádal 
[důvod] naděje té, kteráž jest v vás.“ 7

Asi tou největší nadějí, kterou může učitel nabídnout, je 
naděje obsažená v pravdách evangelia Ježíše Krista.

„A v co budete doufati?“ ptá se Mormon. „Vizte, pravím 
vám, že budete míti naději skrze usmíření Krista a skrze 
moc jeho vzkříšení, abyste byli pozvednuti k životu věč-
nému, a to pro svou víru v něho.“ 8

Učitelé, pozdvihněte hlas a vydávejte svědectví o pravé 
podstatě Božstva. Prohlašujte své svědectví o Knize Mor-
monově. Oznamujte ony vznešené a nádherné pravdy 
obsažené v plánu spasení. Učte pravdám znovuzřízeného 
evangelia Ježíše Krista v jejich čistotě a jednoduchosti 
pomocí Církví schválených materiálů a zejména pomocí 
písem. Pamatujte na toto Spasitelovo nařízení: „Ptejte se na 
písma; nebo vy domníváte se v nich věčný život míti, a tať 
svědectví vydávají o mně.“ 9

Pomáhejte Božím dětem porozumět tomu, co je v tomto 
životě opravdové a důležité. Pomáhejte jim vypěstovat si 
sílu vybírat si takové cesty, které je bezpečně povedou 
k věčnému životu.

Učte pravdě a Duch Svatý bude doprovázet vaše úsilí.

„Učte se ode mne“
Díky tomu, že Ježíš Kristus byl vůči svému Otci doko-

nale poslušný a poddajný, „prospíval moudrostí, a věkem, 
a milostí, u Boha i u lidí“.10 Jsme odhodláni činit totéž? 
Tak jako Ježíš „získával milost za milost“ 11, i my musíme 
při svém poznávání evangelia trpělivě a vytrvale usilovat 
o světlo a poznání od Boha.

Naslouchání je důležitou součástí schopnosti učit se. 
Když se připravujeme na to, abychom byli učeni, usi-
lujeme s modlitbou o inspiraci a o potvrzení od Ducha 
Svatého. Přemítáme, modlíme se, uplatňujeme v životě 
ponaučení z evangelia a hledáme Otcovu vůli ohledně nás 
samotných.12

Ježíš „učil … mnohým věcem v podobenstvích“,13 k če-
muž je zapotřebí mít uši, které slyší, oči, které vidí, a srdce, 
které rozumí. Když žijeme způsobile, můžeme lépe slyšet 
našeptávání Ducha Svatého, který nás může všemu naučit 
a všechno nám připomenout.14

Když přijímáme Pánovu jemnou výzvu „učte se ode 
mne“, stáváme se podílníky Jeho božské moci. Kráčejme 
tedy dál v duchu poslušnosti a následujme Toho, který je 
nám příkladem, tím, že budeme učit druhé a budeme se 
sami učit tak, jak by si to On přál.

ODKAZY
1. Matouš 11:29.
2. Viz Jan 3:2.
3. Lukáš 18:22.
4. 3. Nefi 18:16.
5. Matouš 18:1–3; zvýraznění přidáno.
6. Nauka a smlouvy 88:77–78.
7. 1. Petrova 3:15.
8. Moroni 7:41.
9. Jan 5:39.
10. Lukáš 2:52.
11. Nauka a smlouvy 93:12.
12. Viz Jan 5:30.
13. Marek 4:2.
14. Viz Jan 14:26.

NÁMĚTY PRO VÝUKU Z TOHOTO POSELSTVÍ

President Monson nás vyzývá, abychom se „zamys-
leli nad svým úsilím učit druhé a učit se sami a pohlíželi 
při tom na Spasitele jako na svého průvodce“. Mohli 
byste zvážit možnost bádat s těmi, které navštěvujete, 
v písmech a vyhledat nějaké postřehy ohledně toho, 
jak Ježíš Kristus učil druhé a jak se učil sám. Mohli byste 
začít některými verši, které uvádí president Monson – 
například Matouš 11:29, Jan 5:30 a Marek 4:2. Mohli 
byste si společně popovídat o tom, jak vám to, co jste se 
o Kristu dozvěděli, může pomoci stát se „podílníky Jeho 
božské moci“.

DĚTI
Poznáváme Ježíše

Duch Svatý nám dává pocity klidu, aby nám po-
mohl poznat, že Ježíš opravdu existuje a že nás 

má rád. Napište nebo namalujte něco, co jste se naučili 
o Ježíšovi.
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„Řekl … Bůh: Učiňme člověka 
k obrazu našemu, podlé 

podobenství našeho. …
I stvořil Bůh člověka k obrazu 

svému, k obrazu Božímu stvořil jej, 
muže a ženu stvořil je.“ (Genesis 
1:26–27.)

Bůh je náš Nebeský Otec 
a stvořil nás podle svého obrazu. 
Ohledně této pravdy president Tho-
mas S. Monson řekl: „Bůh, náš Otec, 
má uši, kterými naslouchá našim 
modlitbám. Má oči, kterými pozoruje 
naše skutky. Má ústa, kterými k nám 
promlouvá. Má srdce, ve kterém 
chová soucit a lásku. Je skutečný. Je 
živoucí. Jsme Jeho děti a byli jsme 
stvořeni k Jeho obrazu. Vypadáme 
jako On a On vypadá jako my.“ 1

„Svatí posledních dnů poklá-
dají všechny lidi za děti Boží, plně 
a zcela ve smyslu tohoto slova; 
považují každého člověka za bož-
ského svým původem, podstatou 
a potenciálem.“ 2 Každý člověk je 
„milovaný duchovní syn nebo dcera 
nebeských rodičů.“3

Stvořeni podle obrazu Božího

„[Prorok] Joseph Smith se také do-
zvěděl, že Bůh si přeje, aby Jeho děti 
dosáhly téže oslavené existence, jaké 
se těší On.“ 4 Bůh řekl: „Neboť viz, 
toto je dílo mé a sláva má – usku-
tečniti nesmrtelnost a věčný život 
člověka.“ (Mojžíš 1:39.)

Další verše z písem
Genesis 1:26–27; 1. Korintským 
3:17; Nauka a smlouvy 130:1

Z písem
Bratr Jaredův z Knihy Mormo-

novy se snažil vymyslet, jak osvítit 
osm člunů, které měly Jareditům 
pomoci přeplout vody a dostat se 
do zaslíbené země. „Vytavil ze skály 
šestnáct malých kamenů“ a mod-
lil se k Bohu, aby se dotkl „těchto 
kamenů prstem svým …, aby mohly 
svítiti v temnotě“. A Bůh „vztáhl 
ruku a dotkl se prstem svým ka-
menů, jednoho po druhém“. A z očí 
bratra Jaredova byl sňat závoj a „on 
spatřil prst Páně; a byl jako prst 
člověka. …

A Pán mu pravil: Budeš věřiti 
slovům, která promluvím?

A on odpověděl: Ano, Pane.“
A „Pán se ukázal [bratru Jare-

dovu]“ a řekl: „Vidíš, že jsi stvořen 
podle mého vlastního obrazu? Ano, 
vpravdě všichni lidé byli na počátku 
stvořeni podle mého vlastního ob-
razu.“ (Viz Eter 3:1–17.)
ODKAZY
1. Thomas S. Monson, „I Know That My Redee-

mer Lives“, Conference Report, Apr. 1966, 63.
2. Gospel Topics, „Becoming Like God“ 

[„Jak se stáváme takovými, jako je Bůh“], 
topics.lds.org; viz také Mojžíš 7:31–37.

3. „Rodina – prohlášení světu“, Liahona, listo-
pad 2010, 129.

4. Gospel Topics, „Becoming Like God“ [„Stát 
se podobnými Bohu“], topics.lds.org; viz 
také Učení presidentů Církve: Joseph Smith 
(2008), 219.
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S modlitbou si prostudujte tento materiál a snažte se poznat, o co se máte podělit s těmi, 
které učíte. Jak porozumění dokumentu „Rodina – prohlášení světu“ prohloubí vaši víru 
v Boha a požehná těm, nad nimiž bdíte v rámci navštěvujícího učení? Další informace 
najdete na stránkách reliefsociety.lds.org.

K zamyšlení
Jak nám poznání, že každý 
člověk je stvořen podle obrazu 
Božího, pomáhá ve vztazích 
s druhými lidmi?

Víra, rodina, služba




