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Pokyny pro učitele
V cíli Seminářů a institutů náboženství se uvádí: „Učíme studenty nauce a zásadám
evangelia tak, jak jsou obsaženy v písmech a ve slovech proroků.“ (Výuka a studium
evangelia – příručka pro učitele a vedoucí v Seminářích a institutech náboženství
[2012], x.) V semináři se tak děje zejména prostřednictvím studia písem v dané
posloupnosti, přičemž se knihy a verše v daném svazku písem probírají v přirozené
posloupnosti od začátku do konce. Starší David A. Bednar z Kvora Dvanácti
apoštolů zdůraznil, že „toto je první a základní způsob, jak získat živou vodu“.
(„Rezervoár živé vody“ [fireside Církevního vzdělávacího systému pro mladé
dospělé, 4. února 2007], 2; lds.org/media-library.)

Další způsob, jak studentům pomáháme porozumět nauce evangelia, uvěřit v ni
a žít podle ní, je prostřednictvím mistrovství v nauce. Mistrovství v nauce doplňuje
studium písem v dané posloupnosti tím, že studentům dává příležitost studovat
nauku evangelia Ježíše Krista podle jednotlivých témat.

President Boyd K. Packer (1924–2015) z Kvora Dvanácti apoštolů učil tomu, co je
dalším přínosem této studijní metody se zaměřením na nauku: „Jednotlivé nauky
evangelia nejsou v písmech plně vysvětleny na jednom místě, ani se neobjevují
popořadě či v dané posloupnosti. Je třeba je dát dohromady po kouscích, které jsou
uvedeny na různých místech. Někdy je nalézáme ve velkých segmentech, ale
většinou jsou rozesety po malých kouscích po jednotlivých kapitolách a verších.“
(„The Great Plan of Happiness“, v: Teaching Seminary: Preservice Readings [příručka
Církevního vzdělávacího systému, 2004], 68–69.)

Studium písem v dané posloupnosti a mistrovství v nauce jsou činnosti, které se
vzájemně doplňují a obě jsou důležitým prvkem zkušenosti studenta v rámci
semináře.

Mistrovství v nauce staví na práci s dřívějšími materiály Seminářů a institutů
náboženství, jako například na mistrovství v písmu či na studiu Základních nauk,
a tyto materiály nahrazuje. Mistrovství v nauce si klade za cíl pomoci studentům
dosáhnout těchto výsledků:

1. Naučit se božským zásadám a uplatňovat je za účelem získání duchovního
poznání.

2. Osvojit si nauku evangelia Ježíše Krista a verše z písem, v nichž se této nauce
učí. Zaměříme se obzvláště na nauku, která souvisí s těmito devíti tématy:

• Božstvo

• Plán spasení

• Usmíření Ježíše Krista

• Znovuzřízení

• Proroci a zjevení

• Kněžství a klíče kněžství

• Obřady a smlouvy

• Manželství a rodina
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• Přikázání

Semináře a instituty náboženství vytvořily výukové materiály, které mají učitelům
a studentům pomoci těchto výsledků dosáhnout. K těmto materiálům patří
Mistrovství v nauce – základní dokument a Mistrovství v nauce – materiály pro učitele.
(Poznámka: Příručka Mistrovství v nauce – materiály pro učitele bude k dispozici pro
každý ze čtyř kurzů semináře.)

Mistrovství v nauce – základní dokument
Mistrovství v nauce – základní dokument je určen studentům. Sestává z 1) úvodu,
který vysvětluje, co mistrovství v nauce je a jak jim bude užitečné, 2) pokynů, které
je naučí zásadám získávání duchovního poznání, a 3) oddílu, který se zabývá devíti
výše uvedenými naukovými tématy. Každé naukové téma obsahuje formulace
nauky, které se vztahují k životu studentů a u nichž je důležité, aby jim studenti
porozuměli, uvěřili jim a uplatňovali je.

Některé z těchto nauk a zásad uvedených v materiálu Mistrovství v nauce – základní
dokument v oddílech „Získávejme duchovní poznání“ a „Nauková témata“ jsou
doloženy verši z písem z mistrovství v nauce. Pro jednotlivé studijní kurzy (Starý
zákon, Nový zákon, Kniha Mormonova a Nauka a smlouvy a historie Církve) je
do mistrovství v nauce zařazeno 25 veršů, což činí dohromady 100 veršů. Seznam
těchto veršů je uveden na konci materiálu Mistrovství v nauce – základní dokument.
Pomáhat studentům v tom, aby si tyto verše zapamatovali, dokázali je najít
a porozuměli tomu, jak tyto verše učí Spasitelově nauce, je důležitou součástí vaší
práce jakožto učitele.

Každého verše z těchto 100 veršů z mistrovství v nauce je využito k přímému
doložení pouze jedné formulace nauky uvedené v materiálu Mistrovství v nauce –
základní dokument. Například Joseph Smith–Životopis 1:15–20 se cituje v naukovém
tématu č. 4, „Znovuzřízení“, na doložení pravdy, že Bůh Otec a Jeho Syn, Ježíš
Kristus, se zjevili Josephu Smithovi v odpověď na jeho modlitbu a povolali
ho, aby se stal Prorokem Znovuzřízení. Tuto pasáž z mistrovství v nauce lze však
rovněž využít k doložení pravdy, kterou nacházíme v naukovém tématu č. 1,
„Božstvo“: Božstvo tvoří tři samostatné bytosti: Bůh, Věčný Otec; Jeho Syn,
Ježíš Kristus; a Duch Svatý. V tomto tématu je tedy tato pasáž z mistrovství
v nauce uvedena v seznamu souvisejících veršů z písem.

Budete-li si všímat toho, kde se jednotlivé verše z mistrovství v nauce uvádějí,
umožní vám to zjistit, který studijní prožitek v příručce Mistrovství v nauce –
materiály pro učitele určené pro letošní studijní kurz se daným veršem bude
zabývat. Pokud jde o předcházející příklad, verši Joseph Smith–Životopis 1:15–20 se
bude zabývat studijní prožitek týkající se „Znovuzřízení“ v příručce Doctrinal
Mastery Doctrine and Covenants and Church History Teacher Material [Mistrovství
v nauce: Nauka a smlouvy a historie Církve – materiály pro učitele].

V jednotlivých letech se nebude klást na každé naukové téma stejný důraz.
Přestože se bude každé naukové téma každý rok probírat, v jednotlivých letech
bude v rámci studijních prožitků, které se zabývají mistrovstvím v nauce, kladen
důraz pouze na konkrétní formulace nauky, jež budou doloženy verši z mistrovství
v nauce týkajícími se studijního kurzu pro daný rok.
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Mistrovství v nauce – materiály pro učitele
Výukový materiál Mistrovství v nauce se skládá z 10 studijních prožitků, které se
mají probrat během studijního kurzu pro daný rok. V mnoha případech bude
k probrání učiva pro jednotlivé studijní prožitky zapotřebí více než jedné
vyučovací hodiny.

První studijní prožitek se zaměřuje na to, aby studentům pomohl osvojit si
a uplatňovat zásady týkající se získávání duchovního poznání. Má se probrat
během prvních dvou týdnů školního roku. Pomůže studentům porozumět účelu
mistrovství v nauce. Zásady, kterým se učí v rámci tohoto studijního prožitku, se
navíc stanou základem, na němž se bude stavět a k němuž se bude vracet
následujících devět studijních prožitků, které se budou probírat ve zbytku roku.

Každý z následujících studijních prožitků je založen na jednom z devíti výše
uvedených naukových témat. Jsou navrženy tak, aby pomohly studentům hlouběji
porozumět Spasitelově nauce a snáze ji uplatňovat v životě. Každý z těchto
studijních prožitků sestává ze tří hlavních částí – „Porozumění nauce“, „Praktická
cvičení“ a „Opakování mistrovství v nauce“.

Porozumění nauce. Tato část každého studijního prožitku obsahuje řadu
vzdělávacích činností neboli segmentů, které se mohou probrat během více než
jedné vyučovací hodiny. Tyto činnosti pomohou studentům získat hlubší
porozumění jednotlivým naukovým tématům a konkrétním formulacím nauky
souvisejícím s každým z nich.

Segmenty zaměřené na „Porozumění nauce“ obvykle začínají studiem naukového
tématu v materiálu Mistrovství v nauce – základní dokument. Kromě toho se tyto
segmenty zaměřují na konkrétní formulace nauky, které jsou doloženy verši
z mistrovství v nauce, jež se objevují ve svazku písem, který je předmětem
studijního kurzu pro daný rok. Například ve studijním prožitku týkajícím se tématu
„Božstvo“ v příručce Mistrovství v nauce: Kniha Mormonova – materiály pro učitele je
učitelům řečeno, že mají studentům pomoci osvojit si 2. Nefiho 26:33; 3. Nefiho
11:10–11; 3. Nefiho 12:48; a 3. Nefiho 18:15, 20–21. Když budou studenti během
dalších let v rámci semináře studovat Nový zákon a Nauku a smlouvy a historii
Církve, zaměří se na další verše z mistrovství v nauce, které v materiálu Mistrovství
v nauce – základní dokument dokládají jiné formulace nauky spojené s tématem
„Božstvo“.

V segmentech zaměřených na „Porozumění nauce“ jsou studenti povzbuzováni
k tomu, aby si vyhledali, označili a prostudovali verše z mistrovství v nauce, tak aby
je mohli použít, když budou druhé učit formulacím nauky, jež jsou těmito verši
doloženy, nebo jim budou tyto formulace nauky vysvětlovat. Podle potřeby můžete
použít i doplňkové vzdělávací činnosti, abyste studentům pomohli osvojit si
formulace nauky a verše z mistrovství v nauce, které je dokládají.

Praktická cvičení. Většina studijních prožitků obsahuje alespoň jedno praktické
cvičení určené studentům. Tato cvičení obvykle sestávají z případových studií,
hraných scének, modelových situací či otázek, jichž se studenti mohou účastnit
nebo o nichž spolu mohou diskutovat v malých skupinkách nebo v rámci celé třídy.
Tato cvičení jsou velmi důležitá k tomu, aby studentům pomohla porozumět
souvislostem mezi naukovými formulacemi, jimž se učí, a situacemi, jež přináší
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dnešní doba. Rovněž kladou důraz na to, jak může studentům určitá nauka, jíž se
naučili, požehnat a pomoci jim žít podle evangelia, učit mu druhé a nekonfliktně
a pokojně jim vysvětlit, čemu věří.

Opakování mistrovství v nauce. Každý studijní prožitek obsahuje oddíl s náměty,
které vám pomohou vést studenty při opakování naukových formulací a s nimi
souvisejících veršů z mistrovství v nauce, které si osvojili v průběhu školního roku.
Účelem činností spojených s „Opakováním mistrovství v nauce“ je pomoci
studentům dosáhnout cílů mistrovství v nauce, a to zjistit, jak se ve verších
z mistrovství v nauce učí formulacím nauky, a být schopen si tyto verše
zapamatovat a najít; za použití příslušného verše z mistrovství v nauce jasně
vysvětlit každou formulaci nauky; a uplatňovat to, čemu se učí, při svých
každodenních rozhodnutích a reakcích na naukové, společenské a historické
problémy a otázky. (Viz „Mistrovství v nauce – úvod“ v materiálu Mistrovství
v nauce – základní dokument.)

Ačkoli se u činností, které jsou součástí „Opakování mistrovství v nauce“, neuvádí
časový odhad, časový rozvrh pro činnosti spojené s opakováním naleznete
v průvodci časovým rozložením ke konci těchto pokynů. Například tématu
získávání duchovního poznání je přiděleno 150 minut. Vzhledem k tomu, že
studijní prožitky k tomuto tématu si vyžádají přibližně 80 minut, budete mít na
zopakování zásad, formulací nauky a veršů z mistrovství v nauce, jež se pojí se
získáváním duchovního poznání, dalších 70 minut. V rámci tohoto příkladu lze čas
vyčleněný na opakování rozložit do dvou nebo tří týdnů.

Časté opakování naukových formulací a veršů z mistrovství v nauce, které byly
vybrány, aby tyto formulace dokládaly, pomůže studentům v jejich snaze
dosáhnout mistrovství. Dbejte však na to, aby činnosti spojené s „Opakováním
mistrovství v nauce“ neodsunuly do pozadí výuku písem v dané posloupnosti nebo
zamýšlené cíle mistrovství v nauce.

Začlenění mistrovství v nauce do výuky
Mistrovství v nauce se začleňuje do výuky různými způsoby v závislosti na typu
programu semináře, do kterého se studenti zapsali, tj. seminář formou denního
studia (program ranního semináře nebo semináře formou uvolňování z vyučování),
seminář formou studia po internetu nebo seminář formou domácího studia.

Mistrovství v nauce v semináři formou denního studia
Mistrovství v nauce nenahrazuje výuku písem v semináři v dané posloupnosti.
Očekává se, že činnostmi spojenými s mistrovstvím v nauce budete během výuky
ve školním roce trávit přibližně 30 minut týdně. Začlenění mistrovství v nauce do
výuky, zatímco se budete věnovat výuce Knihy Mormonovy v dané posloupnosti,
bude vyžadovat, abyste s výukou začínali včas a efektivně využívali čas ve třídě.

Počet týdnů, které strávíte probíráním každého z deseti studijních prožitků, které se
zabývají mistrovstvím v nauce, se bude lišit v závislosti na počtu naukových
formulací a veršů z mistrovství v nauce, na něž má být v rámci daného naukového
tématu kladen důraz a které bude třeba prostudovat. K probrání některých témat
postačí týden, zatímco u jiných bude třeba několika týdnů navíc. (Viz „Průvodce
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časovým rozložením mistrovství v nauce pro Knihu Mormonovu“ uvedený ke konci
tohoto oddílu.)

Část „Porozumění nauce“ každého studijního prožitku mistrovství v nauce je
rozdělena do vzdělávacích činností (segmentů), které lze obvykle splnit během 5 až
10 minut. To umožňuje flexibilní přístup k využití času určeného pro mistrovství
v nauce ve vyučovacích hodinách. Jeden den si můžete například naplánovat, že si
během hodiny projdete jednu či dvě vzdělávací činnosti, zatímco další den bude
možná zapotřebí věnovat celou vyučovací hodinu tomu, abyste dostatečně probrali
daný blok písem, přičemž vám nezbude žádný čas na mistrovství v nauce. Některé
vzdělávací činnosti vyžadují více času, takže byste se jim možná mohli věnovat
během přizpůsobitelného dne. (Viz „Průvodce časovým rozložením výuky pro
učitele denního studia“ a „Náměty pro přizpůsobitelné dny“ v dodatku příručky
pro učitele.)

Budete-li učit mistrovství v nauce v tentýž den, na který bude připadat také výuka
bloku písem v dané posloupnosti, dbejte na to, abyste nepřekračovali čas určený
k výuce mistrovství v nauce na úkor času potřebného k výuce písem v dané
posloupnosti. (Například pětiminutové segmenty zaměřené na „Porozumění
nauce“ by neměly běžně zabrat dvacet minut, přičemž by vám zbylo jen málo času
na výuku Knihy Mormonovy v dané posloupnosti.) Kromě toho by mohlo být
užitečné studentům vysvětlit, že na mistrovství v nauce budou pracovat po určitou
dobu (například 5 až 10 minut na začátku výuky) a pak budou po zbytek vyučovací
hodiny studovat určitý blok písem (například 2. Nefiho 4).

Ačkoli se může stát, že vy nebo vaši studenti rozpoznáte spojitost mezi materiálem
k mistrovství v nauce, který studujete, a určitým blokem písem, vyhýbejte se tomu,
abyste nevhodně vytvářeli násilné spojitosti mezi zásadami a formulacemi nauky
uvedenými v materiálu Mistrovství v nauce – základní dokument a určitým blokem
písem. Pokud byste tak činili, studentům by to bránilo v porozumění záměru
inspirovaného pisatele daného bloku písem.

Kromě toho, že se budete věnovat veršům z mistrovství v nauce tematicky v rámci
výuky mistrovství v nauce, měli byste tyto verše zdůraznit pokaždé, když na ně se
studenty narazíte během studia písem v dané posloupnosti. Studentům to pomůže
získat hlubší porozumění kontextu a obsahu každého verše či pasáže a klást větší
důraz na důležitost pravd, jimž se v jednotlivých verších či pasážích učí.

V rámci semináře formou denního studia staví mistrovství v nauce na programu
mistrovství v písmu a nahrazuje ho. U veršů z mistrovství v nauce, které se dříve
označovaly jako verše z mistrovství v písmu, obsahuje příručka Kniha Mormonova –
příručka pro učitele semináře náměty a vzdělávací činnosti, které vám pomohou klást
na dané verše dostatečný důraz, zatímco je budete spolu se studenty během studia
písem v dané posloupnosti probírat. Pokud jde o nové verše z mistrovství v nauce,
nebudou v příručce pro učitele takto označeny; bude důležité, abyste tyto verše
efektivně a vhodně zdůraznili v rámci studia písem v dané posloupnosti.

Některé verše z písem jsou v příručce Kniha Mormonova – příručka pro učitele
semináře označeny jako verše z mistrovství v písmu, ale nepatří mezi verše
z mistrovství v nauce. Tyto verše se již nemají zdůrazňovat v souladu s pokyny
k mistrovství v písmu v dané příručce, ale je třeba je probrat v rámci běžného studia
písem v dané posloupnosti.

POKYNY PRO UČITELE

IX



Vzhledem k tomu, že budete potřebovat omezený čas výuky ve třídě vyčleněný
k probírání mistrovství v nauce k tomu, abyste se zaměřili na studium nauky
a veršů z mistrovství v nauce, a k tomu, abyste se věnovali praktickým cvičením
a činnostem zaměřeným na opakování, je pravděpodobné, že v rámci výuky ve
třídě nebudete mít čas na činnosti zaměřené na učení se nazpaměť. Jelikož však
učení se veršů z písem nazpaměť může studenty požehnat, můžete studenty
vyzvat, aby se verše z mistrovství v nauce učili zpaměti mimo čas určený k výuce
ve třídě.

Průvodce časovým rozložením mistrovství v nauce pro Knihu Mormonovu
Počet týdnů, které strávíte probíráním každého z deseti studijních prožitků
týkajících se Knihy Mormonovy, se bude lišit v závislosti na počtu klíčových
formulací nauky a veršů z písem, které bude třeba v rámci daného naukového
tématu prostudovat. Každý týden se má výuce mistrovství v nauce věnovat
přibližně 30 minut za použití těchto vzdělávacích činností:

• Segmenty porozumění nauce

• Praktická cvičení

• Činnosti spojené s opakováním mistrovství v nauce

Například v doprovodném průvodci časovým rozložením výuky jsou čtyři týdny
určeny na činnosti spojené s mistrovstvím v nauce, které se týkají Božstva. Během
prvního týdne byste mohli probrat první tři segmenty „Porozumění nauce“. V rámci
druhého týdne byste se mohli rozhodnout probrat segmenty 4 až 6. Během třetího
týdne byste mohli probrat segmenty 7 a 8. A čtvrtý týden byste se mohli věnovat
praktickým cvičením a činnosti spojené s „Opakováním mistrovství v nauce“.

Když si znovu projdete výukové materiály na příští týden v příručce Kniha
Mormonova – příručka pro učitele semináře spolu se vzdělávacími činnostmi
spojenými s mistrovstvím v nauce, které jsou obsaženy v této příručce Mistrovství
v nauce: Kniha Mormonova – materiály pro učitele, pomůže vám to plánovat
a vyhradit si ve výuce čas na mistrovství v nauce. Možná bude zapotřebí, abyste
určili části lekcí, které bude možné pouze shrnout, abyste tak získali čas na
vzdělávací činnosti spojené s mistrovstvím v nauce a praktická cvičení.

Následující průvodce časovým rozložením výuky je založen na metodě, kdy se
jednotlivá nauková témata probírají v pořadí, v němž se objevují v materiálu
Mistrovství v nauce – základní dokument. Nicméně pokud se nejprve probere studijní
prožitek „Získávejme duchovní poznání“, je možné se ostatními naukovými tématy
zabývat v jakémkoli pořadí. Zamyslete se nad těmito dvěma metodami:

• Probírejte nauková témata v pořadí, v němž se objevují v materiálu Mistrovství
v nauce – základní dokument (přičemž začnete „Božstvem“ a skončíte
„Přikázáními“).

• Do takové míry, jak to bude možné, sjednoťte nauková témata, která studenti
probírají, s tématy, která budou probírat během nedělních shromáždění. (Viz
Come, Follow Me: Learning Resources for Youth [Pojď, následuj mne: studijní
materiály pro mládež] na stránkách LDS.org.)
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Průvodce časovým rozložením

Týden Naukové téma (s přibližným počtem minut, které je třeba na ně
vyčlenit)

1

2

3

4

5

Získávejme duchovní poznání (150 minut)

6

7

8

9

Božstvo (120 minut)

10

11

12

Plán spasení (90 minut)

13

14

15

16

17

18

Usmíření Ježíše Krista (180 minut)

19 Znovuzřízení (30 minut)

20 Proroci a zjevení (30 minut)

21 Kněžství a klíče kněžství (30 minut)

22

23

24

Obřady a smlouvy (90 minut)

25

26

Manželství a rodina (60 minut)

27

28

29

Přikázání (180 minut)
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Průvodce časovým rozložením

Týden Naukové téma (s přibližným počtem minut, které je třeba na ně
vyčlenit)

30

31

32

Mistrovství v nauce v semináři formou studia po internetu
Vzdělávací činnosti spojené s mistrovstvím v nauce budou začleněny i do lekcí
semináře vyučovaných přes internet. Pokud budete učit třídu semináře přes
internet, bude užitečné, když si projdete předchozí oddíl, který se týká „Mistrovství
v nauce v semináři formou denního studia“, abyste lépe porozuměli důležitým
zásadám a postupům, které lze přizpůsobit a uplatnit i v podmínkách semináře
formou studia po internetu.

Mistrovství v nauce v semináři formou domácího studia
V současné době nejsou k dispozici aktualizované materiály pro učitele a studenty
semináře formou domácího studia, které by obsahovaly mistrovství v nauce. Proto
mají učitelé a studenti i nadále využívat stávající materiály určené pro domácí
studium a v nich obsažené činnosti spojené s mistrovstvím v písmu. Dokud
nebudou materiály pro seminář formou domácího studia doplněny o nejnovější
informace, žádáme učitele, aby studentům poskytli výtisk materiálu Mistrovství
v nauce – základní dokument a povzbudili je k tomu, aby si ho spolu s verši
z mistrovství v nauce prostudovali samostatně.
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Získávejme duchovní
poznání
Poznámka: Části 1 a 2 tohoto studijního prožitku lze probrat během dvou
čtyřicetiminutových vyučovacích hodin nebo je spojit a probrat v průběhu jedné
osmdesátiminutové hodiny. Pokud máte k dispozici méně než 180 vyučovacích dní,
mohli byste vyučovat části 1 tohoto studijního prožitku namísto lekce 1, „Úloha
studenta“, z příručky Kniha Mormonova – příručka pro učitele semináře.

Část 1 (40 minut)
Získávejme hlubší porozumění duchovní pravdě a svědectví o ní
Požádejte některého studenta, aby přečetl níže uvedený příběh, který vyprávěla
sestra Sheri L. Dewová, jež sloužila jako druhá rádkyně v Generálním
předsednictvu Pomocného sdružení:

„Zavolala mi … jedna úžasná mladá žena; byla velmi rozrušená. Mezi vzlyky
vyhrkla: ‚Nejsem si jistá, zda ještě věřím tomu, že Církev je pravdivá, a děsí mě to.
Co když moje rodina nebude spolu na věky?‘“ (Sheri L. Dew, „Will You Engage in
the Wrestle?“ [Brigham Young University–Idaho devotional, May 17, 2016],
byui.edu/devotionals.)

Vybídněte studenty, aby se zamysleli nad tím, zda oni sami nebo někdo, koho znají,
někdy zažili obavy a pocity podobné těm, které zažívala mladá žena, o níž mluvila
sestra Dewová.

• Pokud by k vám tato mladá žena přišla s žádostí o pomoc, co byste mohli říci
nebo udělat, abyste jí ji poskytli?

Požádejte některého studenta, aby pokračoval ve čtení příběhu sestry Dewové:

„Zeptala jsem se jí: ‚Chceš mít svědectví?‘ ‚Ano,‘ odpověděla.

‚A jsi ochotna na tom pracovat?‘ ‚Ano,‘ zněla další odpověď.“ (Sheri L. Dew, „Will You Engage in
the Wrestle?“ byui.edu/devotionals.)

• Proč mohlo být podle vás užitečné, zeptat se této mladé ženy, zda si přeje mít
svědectví o evangeliu a zda je ochotna na tom pracovat?

Vysvětlete, že studenti budou mít v rámci svých zkušeností ze semináře mnoho
příležitostí pracovat na tom, aby získali hlubší porozumění evangeliu a svědectví
o něm a aby zjistili, jak najít odpovědi na své vlastní otázky a na otázky, které jim
o Církvi, včetně jejího učení a historie, možná položí druzí lidé. Jednou
z příležitostí, jak toho mohou dosáhnout, je skrze mistrovství v nauce. Jeho součástí
je snaha učit se zásadám získávání duchovního poznání a uplatňovat je
a dosáhnout hlubšího porozumění klíčovým naukám evangelia Ježíše Krista.
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Bůh je zdrojem veškeré pravdy
Opatřete studentům výtisk materiálu Mistrovství v nauce – základní dokument
a vybídněte je, aby si nalistovali oddíl „Získávejme duchovní poznání“. Požádejte
některého studenta, aby přečetl první odstavec. Členy třídy vyzvěte, aby text
sledovali a zjistili, čemu tento odstavec učí ohledně zdroje veškeré pravdy.

• Kdo je zdrojem veškeré pravdy? (Vybídněte studenty, aby zvážili možnost
označit si tuto nauku: Bůh ví všechno a je zdrojem veškeré pravdy.)

• Který verš z mistrovství v nauce tuto nauku dokládá? (Mohli byste studenty
vyzvat, aby zvážili možnost označit si v písmech nějakým jednoznačným
způsobem Mosiáše 4:9, aby tento verš mohli snadno najít.)

Požádejte některého studenta, aby Mosiáše 4:9 přečetl. Členy třídy vyzvěte, aby text
sledovali a zjistili, jak nám tento verš pomáhá pochopit, proč máme v rámci hledání
pravdy vzhlížet k Bohu.

• Která slova nebo části textu, jež jsou obsaženy v tomto verši, nám pomáhají
porozumět tomu, proč máme v rámci hledání pravdy vzhlížet k Bohu?

• Jaké zkušenosti vám pomohly poznat, že Bůh ví vše a že je zdrojem veškeré
pravdy? (Mohli byste studentům připomenout, že se nemají dělit o zkušenosti,
které jsou příliš posvátné či osobní.)

Jak získat duchovní poznání
Na tabuli napište tento nadpis: Vzor, který nám Bůh dává, aby nám pomáhal získat
duchovní poznání.

• Jak byste vysvětlili, co je to vzor? (Pomozte studentům porozumět tomu, že
podle jedné definice je vzor určitá předloha, která nám pomáhá pochopit, jak se
něco dělá správně – zpravidla něco, co se bude dělat opakovaně. Jako příklad
byste studentům mohli ukázat nějaký vzor, který lze využít k vyrábění něčeho.)

Požádejte některého studenta, aby přečetl druhý odstavec oddílu „Získávejme
duchovní poznání“ v materiálu Mistrovství v nauce – základní dokument. Členy třídy
vyzvěte, aby text sledovali a vyhledali čtyři věci, které musíme dělat, abychom se
řídili vzorem, který nám Bůh dává k tomu, aby nám pomáhal získávat duchovní
poznání.

• Jaké čtyři věci podle toho, co v tomto odstavci čteme, musíme dělat, abychom se
řídili vzorem, který nám Bůh dává, aby nám pomáhal získávat duchovní
poznání?

Odpovědi studentů zapište na tabuli pod zmíněný nadpis takto:

1. Mějte upřímnou touhu poznat pravdu.

2. Buďte ochotni žít podle pravdy, kterou Bůh zjevil a zjevuje.

3. Pravdu hledejte prostřednictvím modlitby.

4. Pravdu hledejte prostřednictvím opravdového studia slova Božího.

ZÍSKÁVEJME DUCHOVNÍ  POZNÁNÍ
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Položte členům třídy otázku:

• Proč je podle vás důležité, abychom uplatňovali Boží vzor pro získávání
duchovního poznání každý den, a nejen tehdy, když máme naléhavé otázky či
pochybnosti? (Je důležité tento vzor uplatňovat v každodenním životě, protože
uplatňování výše zmíněného vybízí Ducha Páně, aby byl vždy s námi, a může
nám to pomoci rozpoznávat vliv Ducha Svatého. Tím, že se tímto vzorem
neustále řídíme, dáváme Pánu najevo svou touhu získávat duchovní poznání za
všech okolností – nejen tehdy, když máme naléhavé otázky nebo pochybnosti.)

Poukažte znovu na druhý odstavec oddílu „Získávejme duchovní poznání“
v materiálu Mistrovství v nauce – základní dokument.

• Které verše z mistrovství v nauce z Knihy Mormonovy dokládají Boží vzor pro
získávání duchovního poznání? (Když budou studenti odpovídat, napište na
tabuli tyto odkazy na verše z písem: Moroni 10:4–5; 2. Nefi 32:8–9; 2. Nefi 32:3;
v tomto pořadí se dané verše z písem vyskytují ve druhém odstavci.)

Rozdělte studenty do tří skupin. Každé z nich zadejte jeden z veršů z mistrovství
v nauce z Knihy Mormonovy, které jsou uvedeny na tabuli, a vyzvěte je, aby si je
prostudovaly a vyhledaly v těchto verších z písem určitá slova, která nás učí Božímu
vzoru pro získávání duchovního poznání. Po uplynutí dostatečné doby požádejte
jednoho nebo více studentů z každé skupiny, aby se podělili o to, co zjistili. Až
odpovědí, mohli byste jim položit například tyto otázky:

• Co podle vás znamená „[tázat se] Boha, Věčného Otce … s upřímným srdcem,
s opravdovým záměrem“ (Moroni 10:4)? (Pomozte studentům porozumět tomu,
že tato slova znamenají, že si opravdu přejeme získat odpověď od Boha a máme
v úmyslu podle odpovědi, kterou dostaneme, jednat.)

Požádejte některého studenta, aby přečetl následující slova presidenta Russella
M. Nelsona z Kvora Dvanácti apoštolů:

„‚S opravdovým záměrem‘ znamená, že opravdu máme v úmyslu řídit se božskou
radou, kterou obdržíme.“ (Russell M. Nelson, „Proste, hledejte, tlucte“, Liahona,
listopad 2009, 82.)

• Proč je podle vás důležité, abychom hledali pravdu s upřímným srdcem
a abychom opravdu měli v úmyslu řídit se vedením, které nám Bůh poskytuje?

• Co podle vás znamená „modliti [se] vždy“ (2. Nefi 32:9)?

• Jaký je podle vás rozdíl mezi ledabylým čtením a „hod[ováním] na slovech
Kristových“ (2. Nefi 32:3)?

• Jak nám může rozhodnutí vždy se modlit a hodovat na slovech Kristových
pomoci získávat duchovní poznání?

Požádejte studenty, aby se podělili o zkušenosti s uplatňováním Božího vzoru pro
získávání duchovního poznání. Poté, co tak učiní, je vybídněte, aby také vysvětlili,

ZÍSKÁVEJME DUCHOVNÍ  POZNÁNÍ
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jaká požehnání v důsledku toho obdrželi. Mohli byste se rovněž podělit i o nějakou
vlastní zkušenost.

Kladení otázek a hledání odpovědí je nezbytnou součástí našeho úsilí
poznat pravdu
Vyzvěte studenty, aby se zamysleli nad tím, zda je podle nich dobré, aby lidé kladli
otázky ohledně učení Církve nebo různých stránek historie, jimž může být složité
porozumět.

Požádejte některého studenta, aby přečetl třetí odstavec oddílu „Získávejme
duchovní poznání“ z materiálu Mistrovství v nauce – základní dokument. Členy třídy
vyzvěte, aby text sledovali a zjistili, čemu se v tomto odstavci učí o tom, jakou roli
v naší snaze zjistit pravdu hraje kladení otázek a hledání odpovědí.

• Jakou roli v naší snaze zjistit pravdu hraje kladení otázek a hledání odpovědí?
(Poté, co studenti odpovědí, napište na tabuli tuto formulaci pravdy: Kladení
otázek a hledání odpovědí je nezbytnou součástí našeho úsilí poznat
pravdu.)

• Proč je podle vás kladení otázek a hledání odpovědí nezbytnou součástí našeho
úsilí poznat pravdu?

• Proč podle toho, co se dozvídáme ze třetího odstavce, záleží na našem postoji
a záměru, když klademe otázky? (Pomozte studentům rozpoznat tuto pravdu:
Postoj a záměr, s nimiž klademe otázky a hledáme odpovědi, budou mít
velký vliv na naši schopnost učit se prostřednictvím Ducha Svatého. Mohli
byste studentům navrhnout, aby si tuto zásadu ve svém výtisku materiálu
Mistrovství v nauce – základní dokument označili.)

Připomeňte studentům příběh mladé ženy, která se obrátila na sestru Sheri
L. Dewovou, protože ji trápily pochybnosti, zda je učení Církve pravdivé.
Vysvětlete, že tato mladá žena se rozhodla setkat se svým biskupem a několika
dalšími lidmi, včetně sestry Dewové, kteří by jí mohli pomoci najít odpovědi na
otázky, jež si kladla.

Každému studentovi dejte výtisk níže uvedeného materiálu na rozdání.
Vysvětlete, že obsahuje vyprávění sestry Dewové o tom, co se stalo, když

ona mladá žena hledala odpovědi na své otázky. Několik studentů požádejte, aby
se při čtení tohoto příběhu střídali. Členy třídy vyzvěte, aby text sledovali a zjistili,
jak postoj a záměr, s nimiž klademe otázky a hledáme odpovědi, ovlivňují naši
schopnost učit se prostřednictvím Ducha Svatého.

Poté, co studenti přečtou první tři odstavce, se zeptejte:

• Jak postoj a záměr této mladé ženy ve chvíli, kdy hledala pravdu, možná
ovlivnily její schopnost najít odpovědi na své otázky?

Poté několik studentů požádejte, aby se střídali při čtení zbytku příběhu sestry
Dewové v materiálu na rozdání.

ZÍSKÁVEJME DUCHOVNÍ  POZNÁNÍ
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„Řekla jsem [té mladé ženě]: ‚Přines si písma a veškeré otázky, které máš.
Otázky jsou prospěšné. Uvidíme, čemu nás Pán bude učit.‘

Vzala mě za slovo a vznášela jeden ožehavý dotaz za druhým. Odpovědi
jsme hledaly v písmech a v učení proroků. Poznenáhlu si začala
uvědomovat, že prostá skutečnost, že má otázky, neznamená, že nemá
svědectví. V písmech je plno příběhů proroků, kteří měli otázky. A začala

rozpoznávat okamžiky, kdy jí Duch vydává svědectví, včetně svědectví o tom, že proroci,
vidoucí a zjevovatelé jsou opravdovými proroky.

Její svědectví se začalo prohlubovat a čas plynul dál. Asi před rokem mi pak zavolala
znovu. ‚Chtěla jsem, abyste byla jedna z prvních, která se dozví, že držím v ruce chrámové
doporučení. Přijdete, až budu přijímat své obdarování?‘ Pak dodala: ‚Víte, co z toho, co jste
říkala, mi pomohlo nejvíce? Řekla jste mi, že otázky jsou prospěšné, a to mi umožnilo
pohlížet na sebe jako na člověka, který hledá, spíše než jako na někoho, kdo pochybuje.‘

Byla jsem neskutečně šťastná. Ale o dva dny později jsem vedla velmi odlišný hovor po
telefonu s jinou [mladou ženou]. ‚Sestro Dewová,‘ řekla, ‚než se to dozvíte od někoho
jiného – chtěla jsem vám říci, že jsem těhotná.‘ Vyprávěla mi, že měla několik let
pochybnosti o pravdivosti evangelia, a nakonec se rozhodla, že není žádný důvod, proč žít
podle zákona cudnosti.

Řekla jsem jí, že ji nebudu soudit a že ji mám ráda. Poté jsem se jí zeptala, zda by ráda
měla svědectví. ‚Ne, myslím, že ne,‘ odvětila.

Ten rozdíl byl ohromující. Tyto dvě mladé ženy měly zhruba ve stejnou dobu otázky, které
ohrožovaly jejich svědectví. Jedna z nich volala o pomoc, a členové rodiny, přátelé
a vedoucí se řídili radou presidenta Monsona a vyrazili jí na pomoc. Ta druhá dívka v sobě
své pochybnosti skrývala a namluvila si, že její nemorální rozhodnutí jsou přijatelná. …

Jednu z dívek otázky podněcovaly k tomu, aby hledala pravdu. Ta druhá je využila
k ospravedlnění své nemorálnosti.

Milí přátelé, otázky jsou prospěšné. Otázky jsou prospěšné, pokud se jedná o inspirované
otázky, které pokládáme ve víře a odpovědi na ně hledáme u důvěryhodných zdrojů, kde
nás povede Duch a odpověď nám potvrdí. …

Nikdo z nás nemá nárok na zjevení, aniž by sám vyvinul určité úsilí. Odpovědi od Boha
zkrátka nepřicházejí jako mávnutím kouzelného proutku. Pokud chceme duchovně růst, Pán
od nás očekává, že budeme klást otázky a hledat odpovědi. ‚Budeš-li prositi,‘ slíbil, ‚obdržíš
zjevení za zjevením, poznání za poznáním.‘ [NaS 42:61.] Nejde to vyjádřit jasněji. Pán má
rád inspirované otázky kladené ve víře, protože vedou k poznání, ke zjevení a k hlubší
víře.“ (Sheri L. Dew, „Will You Engage in the Wrestle?“ [Brigham Young University–Idaho
devotional, May 17, 2016], byui.edu/devotionals.)

• Jak nám mohou zkušenosti těchto dvou mladých žen, o nichž hovořila sestra
Dewová, pomoci porozumět důležitosti našeho postoje a záměru při
kladení otázek?

• Jak nám zkušenosti těchto dvou mladých žen mohou pomoci porozumět naší
úloze při pilném hledání odpovědí na naše otázky?
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Mohli byste vydat svědectví o tom, jak je důležité klást upřímné otázky a pilně
hledat odpovědi. Zvažte možnost podělit se o to, jak jste zjistili, že Pán naše
upřímné otázky ochotně zodpoví.

Vybídněte studenty, aby jednali podle toho, co se dozvědí díky kladení upřímných
otázek a pilnému hledání odpovědí prostřednictvím uplatnění vzorce pro získávání
duchovního poznání, který stanovil Nebeský Otec.

Část 2 (40 minut)
Zásady, které nám mohou pomoci zodpovídat otázky
Vyzvěte studenty, aby se zamysleli nad otázkami o životě nebo o Církvi a jejím
učení a historii, které si možná kladou.

Abyste uvedli příklad problému či otázky, kterou si studenti mohou klást nebo
kterou jim může položit někdo jiný, ukažte studentům nebo napište na tabuli toto:

Slýchám o tom, jak druzí lidé dostávají odpovědi na své modlitby, ale mně se to
nestává. Nemám zkrátka pocit, že mě Bůh má rád, přestože se snažím dělat to, co je
správné. Proč Bůh neodpovídá na mé modlitby?

Vysvětlete studentům, že záměrem této části studijního prožitku týkajícího se
získávání duchovního poznání je pomoci jim osvojit si tři zásady, jimiž se mohou
řídit, když budou mít otázky nebo když jim otázky položí druzí – a sice jednat
s vírou, zkoumat zásady a otázky z perspektivy věčnosti a usilovat o hlubší
porozumění skrze božsky určené zdroje a materiály.

Jednejte s vírou
Požádejte několik studentů, aby se střídali při čtení zásady č. 1, „Jednejte s vírou“,
která je uvedena v oddílu „Získávejme duchovní poznání“ v materiálu Mistrovství
v nauce – základní dokument. Členy třídy vyzvěte, aby text sledovali a vyhledali slova,
která vysvětlují, co můžeme dělat, abychom jednali s vírou v okamžicích, kdy máme
otázky nebo pochybnosti. Vybídněte je, aby si označili slova, která pro ně mají
nějaký zvláštní význam.

Požádejte studenty, aby se podělili o to, co zjistili. Až tak budou činit, mohli byste je
požádat, aby vysvětlili, jak by jim to, že se budou řídit radami, které rozpoznali,
mohlo být užitečné v okamžiku, kdy budou mít otázky nebo pochybnosti.
Zdůrazněte tuto formulaci nauky: Tak jak nadále hledáme odpovědi, musíme
žít podle víry – věřit, že se nám nakonec dostane odpovědí, o které usilujeme.

• Který verš z mistrovství v nauce z Knihy Mormonovy tuto formulaci nauky
dokládá? (Vyzvěte studenty, aby zvážili možnost označit si v písmech nějakým
jednoznačným způsobem Etera 12:6, aby tento verš mohli snadno najít.)

Požádejte některého studenta, aby přečetl Etera 12:6. Členy třídy vyzvěte, aby text
sledovali a vyhledali slova nebo části textu, jež nám pomáhají porozumět tomu,
proč je důležité, abychom žili podle víry, když hledáme odpovědi na své otázky.
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• Která slova nebo části textu v tomto verši nám mohou pomoci porozumět tomu,
proč je důležité, abychom žili podle víry, když hledáme odpovědi na své otázky?

• Co podle vás znamená, že „neobdržíte žádné svědectví, teprve až po zkoušce
své víry“ (Eter 12:6)?

Požádejte některého studenta, aby přečetl následující slova presidenta Dietera
F. Uchtdorfa z Prvního předsednictva. Členy třídy vyzvěte, aby se zaměřili na to, co
můžeme udělat, abychom získali svědectví o pravdivosti evangelia.

„Když budete uplatňovat svou víru a každý den a za jakýchkoli podmínek budete
žít podle zásad evangelia, okusíte ono sladké ovoce evangelia, a podle tohoto
ovoce poznáte, že evangelium je pravdivé.“ (Dieter F. Uchtdorf, „Odraz ve vodě“
[fireside Církevního vzdělávacího systému pro mladé dospělé, 1. listopadu 2009],
LDS.org.)

• Co podle těchto slov presidenta Uchtdorfa můžeme dělat pro to, abychom
obdrželi nebo posílili své svědectví o pravdivosti evangelia?

• Proč od nás podle vás Pán očekává, že budeme uplatňovat svou víru předtím,
než obdržíme svědectví o pravdivosti evangelia?

• O jaké pravdě jste obdrželi svědectví na základě toho, že jste se rozhodli
používat víru skrze každodenní uplatňování zásad evangelia? Jak jste toto
svědectví získali? (O nějakou vlastní zkušenost byste se mohli podělit i vy.)

Vysvětlete, že někteří lidé mohou mít pochybnosti, zda mají svědectví, nebo si
mohou říkat, proč jejich svědectví není silnější, přestože se snaží uplatňovat víru
tím, že žijí v souladu s Pánovými přikázáními.

Zdůrazněte poslední dvě formulace nauky v zásadě č. 1, „Jednejte s vírou“, uvedené
v oddílu „Získávejme duchovní poznání“ v materiálu Mistrovství v nauce – základní
dokument: Budeme-li věrni pravdě a světlu, které jsme již přijali, dostane se
nám jich v ještě větší míře. Odpovědi na naše otázky a modlitby často
přicházejí „řádku za řádkou, předpis za předpisem“. Vyzvěte studenty, aby
zvážili možnost si tyto pravdy označit.

• Jak mohou tyto pravdy člověku pomoci porozumět tomu, proč se jeho svědectví
o evangeliu neprohlubuje rychleji?

• Který verš z mistrovství v nauce tyto dvě pravdy dokládá? (Vyzvěte studenty,
aby zvážili možnost označit si nějakým jednoznačným způsobem 2. Nefiho
28:30.)

Požádejte některého studenta, aby přečetl 2. Nefiho 28:30. Členy třídy vyzvěte, aby
text sledovali a vyhledali slova, která dokládají pravdy uvedené v materiálu
Mistrovství v nauce – základní dokument. Požádejte je, aby se podělili o to, co zjistili.

Vysvětlete, že starší D. Todd Christofferson z Kvora Dvanácti apoštolů popsal
zkušenosti s modlitbou, jež získal, když on a jeho rodina čelili zkoušce, která trvala
několik let. Požádejte některého studenta, aby následující slova staršího
Christoffersona přečetl. Členy třídy vyzvěte, aby se zaměřili na důvody, proč se Pán
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může rozhodnout některé naše otázky a modlitby nezodpovědět okamžitě či tak,
jak si přejeme.

„Modlil jsem se o nějaký zázrak, který by nás z toho dostal. Ačkoli jsem se
častokrát modlil s velikou upřímností a opravdovou touhou, odpověď nakonec
zněla ne. Nakonec jsem se naučil modlit tak jako Spasitel: ‚Ale však ne má vůle,
ale tvá staň se.‘ (Lukáš 22:42.) Usiloval jsem o Pánovu pomoc na každičkém
kroku až do úplného vyřešení.

… Častokrát [jsem] padl na kolena a naléhavě jsem v slzách prosil Nebeského
Otce o pomoc. A On mi pomohl. Občas to nebylo nic víc než pocit pokoje, pocit ujištění, že se
všechno vyřeší. …

Ačkoli tenkrát jsem trpěl, nyní jsem vděčný za to, že se tenkrát nenaskytlo okamžité řešení mých
problémů. Skutečnost, že jsem byl téměř každý den po několik let nucen žádat Boha o pomoc, mě
naučila, jak se upřímně modlit a jak získávat odpovědi na modlitby, a praktickým způsobem mě
naučila mít víru v Boha. Poznal jsem svého Spasitele a Nebeského Otce takovým způsobem a do
takové míry, jak bych Je asi jinak poznat nemohl, nebo by mi to možná trvalo mnohem déle. …
Naučil jsem se důvěřovat Pánu celým svým srdcem. Naučil jsem se kráčet s Ním den za dnem.“
(D. Todd Christofferson, „Recognizing God’s Hand in Our Daily Blessings“, Ensign,
Jan. 2012, 18–19.)

• Z jakých důvodů podle toho, co jste se dozvěděli z těchto slov, se Bůh může
rozhodnout nezodpovědět některé naše otázky a modlitby okamžitě či tak, jak
si přejeme? (Poté, co studenti odpovědí, byste mohli poukázat na to, že Bůh
rovněž může zodpovědět naše modlitby okamžitě, velmi přímo a mocně.)

Poukažte na obavu a otázku uvedené na tabuli.

• Pokud byste měli tuto obavu a otázku, jak byste se mohli rozhodnout jednat
s vírou?

Zkoumejte zásady a otázky z perspektivy věčnosti
Vyzvěte studenty, aby se zamysleli nad okamžiky, kdy si možná povšimli, že jejich
náboženské přesvědčení a názory na život se liší od určitého přesvědčení a názorů
jejich přátel a známých, kteří nejsou členy Církve Ježíše Krista Svatých
posledních dnů.

Požádejte některého studenta, aby přečetl následující slova staršího Dallina
H. Oakse z Kvora Dvanácti apoštolů. Členy třídy vyzvěte, aby se zaměřili na to,
proč Svatí posledních dnů často nahlížejí na otázky související se životem
a náboženskými tématy jinak, než jak se na ně mohou dívat druzí.

„V případě mnoha důležitých témat se naše předpoklady [či domněnky] … liší od
[těch, které zastávají] mnozí z našich přátel a známých. Rovněž se liší od
mnohých předpokladů, které v současné době zaznívají v médiích. … Například
proto, že Svatí posledních dnů znají plán Nebeského Otce určený Jeho dětem,
víme, že tento smrtelný život není hra o jednom dějství vmáčknutá mezi
nepoznatelnou minulost a nejistou budoucnost. Tento život je jako druhé dějství

ve hře o třech dějstvích. Jeho účel je definován tím, co bylo zjeveno o naší duchovní existenci
během prvního dějství a o našem věčném osudu ve třetím dějství. Díky našemu poznání tohoto
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plánu i dalších pravd, jež Bůh zjevil, začínáme s odlišnými předpoklady v porovnání s těmi, kteří
naše poznání nesdílejí. V důsledku toho docházíme k rozdílným závěrům v mnoha důležitých
otázkách, jež druzí posuzují pouze z hlediska svých vlastních názorů o smrtelném životě.“ (Dallin
H. Oaks, „As He Thinketh in His Heart“ [večer s generální autoritou, 8. února 2013], lds.org/
broadcasts.)

• Proč podle staršího Oakse Svatí posledních dnů často nahlížejí na otázky
související se životem na zemi a náboženskými tématy jinak, než jak se na ně
mohou dívat druzí? (Až studenti odpovědí, nakreslete na tabuli následující
schéma.)

Zakryjte části představující první a třetí dějství a studentům položte tuto otázku:

• Mohli byste uvést příklad nějakého důležitého tématu, na které bychom mohli
nahlížet jinak, kdybychom neměli poznání ohledně našeho předsmrtelného
života nebo života po smrti? (Studenti mohou zmínit celou řadu témat,
například to, jak si vážíme lidského života, nebo to, že při Posledním soudu
poneseme Bohem určené následky svých rozhodnutí.)

Požádejte některého studenta, aby přečetl následující slova staršího Oakse.
Vysvětlete, že hovořil k učitelům semináře a institutu náboženství. Členy třídy
vyzvěte, aby se zaměřili na to, co říká, že mají studenti dělat, když se setkají
s nějakou složitou představou nebo otázkou.

„Podle mě by bylo pro naše mladé lidi lepší, kdyby se zdrželi hádek se svými
přáteli. … Často bude lepší, když odpoví tím, že v těchto tvrzeních identifikují
světské předpoklady či názory a poté identifikují odlišné názory či předpoklady,
podle nichž se řídí uvažování Svatých posledních dnů.“ (Dallin H. Oaks, „As He
Thinketh in His Heart“, lds.org/broadcasts.)

• Co podle návrhu staršího Oakse můžeme dělat, když se setkáme s nějakou
složitou představou nebo otázkou? (Možná bude potřeba studentům pomoci
porozumět tomu, že předpoklad je myšlenka, která se využívá k doložení
určitého závěru, a že názor je vyjádření postoje, stanoviska či mínění daného
člověka.)

Pro ilustraci toho, jaký mohou mít domněnky či předpoklady určitého člověka vliv
na to, k jakým závěrům dojde, umístěte nebo nakreslete na tabuli kolem dané
obavy a otázky jednoduchý rámeček.
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Vysvětlete, že tento jednoduchý
rámeček představuje domněnky či
předpoklady, které může mít člověk,
jenž tuto otázku klade, pokud na ni
nenahlíží v kontextu toho, co víme
o Nebeském Otci, Jeho plánu spasení
a učení Ježíše Krista. Zdůrazněte, že
když uvažujeme o domněnkách či
předpokladech určitého člověka, máme
tak činit s laskavostí a úctou a být
vnímaví vůči pocitům daného člověka
a vedení Ducha Svatého.

• Jaké případné nesprávné domněnky a předpoklady by mohly člověka přimět
k tomu, aby pocítil tuto obavu a kladl si zmíněnou otázku?

Odpovědi studentů pište na tabuli okolo rámečku. Možné odpovědi:

Bůh odpovídá na modlitby každého člověka stejně.

Bůh miluje některé ze svých dětí, ale mě ve skutečnosti rád nemá.

Bůh mě nemá rád, když neodpovídá na mé modlitby tak, jak bych si přál a jak to
od Něho očekávám.

Když se snažím dělat to, co je správné, měl by Bůh všechny mé modlitby
zodpovědět okamžitě.

• Proč je podle vás důležité přemýšlet o domněnkách a předpokladech, které
bychom mohli mít my či druzí, když klademe otázky o Bohu, našem životě na
zemi nebo o Církvi a jejím učení a historii? (Pomozte studentům uvědomit si, že
toto nám může pomoci lépe porozumět skrytým obavám či omezené
perspektivě, na nichž může být daná otázka založena.)

• Jak mohou domněnky a předpoklady uvedené na tabuli naznačovat, že daná
osoba na zmíněnou otázku nahlíží z omezené perspektivy?

Požádejte některého studenta, aby přečetl zásadu č. 2, „Zkoumejte zásady a otázky
z perspektivy věčnosti“, z oddílu „Získávejme duchovní poznání“ v materiálu
Mistrovství v nauce – základní dokument. Členy třídy vyzvěte, aby text sledovali
a zjistili, jak můžeme zkoumat zásady a otázky z perspektivy věčnosti.

Požádejte studenty, aby se podělili o to, co našli. Vyzvěte je, aby zvážili možnost
zvýraznit si tuto pravdu: Když zkoumáme naukové zásady, otázky
a společenská témata z perspektivy věčnosti, uvažujeme o nich v kontextu
plánu spasení a Spasitelova učení. Na tabuli odkryjte části označující první a třetí
dějství.

Abyste studentům pomohli pochopit, jak uvažovat o zásadách a otázkách
v kontextu plánu spasení a Spasitelova učení, zvažte možnost pustit jim

video s názvem „Examining Questions with an Eternal Perspective“ [„Zkoumejte
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otázky z perspektivy věčnosti“] (2:55), které je dostupné na stránkách LDS.org.
Členy třídy vyzvěte, aby se zaměřili na to, jak jedna mladá žena jménem Lauren
věnovala čas přemýšlení o domněnkách a předpokladech, které mohly být příčinou
otázky o Bohu, již si kladla její kamarádka, a aby zjistili, jak Lauren poté tuto otázku
zkoumala z perspektivy věčnosti.

Poté, co studenti video zhlédnou, se jich zeptejte:

• Proč podle vás mohlo Lauren pomoci, když se zamyslela nad domněnkami
a předpoklady, které mohly být příčinou otázky o Bohu, již si její
kamarádka kladla?

• Co se dělo, když Lauren otázku své kamarádky zkoumala z perspektivy
věčnosti?

Abyste studentům pomohli procvičit si zkoumání zásad a otázek z perspektivy
věčnosti, poukažte na obavu a otázku v rámečku na tabuli a zeptejte se:

• Co víme o Nebeském Otci, Jeho plánu a Spasitelově učení, co by nám mohlo
pomoci podívat se na tuto otázku jinýma očima a najít odpovědi založené na
věčné pravdě?

Jak budou studenti odpovídat, mažte věty okolo rámečku a nahrazujte je jejich
odpověďmi. Možné odpovědi:

Bůh může naše modlitby zodpovídat různě v závislosti na své znalosti našich
individuálních potřeb a toho, co je pro nás nejlepší.

Bůh miluje všechny své děti, včetně mě.

Bůh mě má rád, i když neodpovídá na mé modlitby tak, jak bych si přál a jak to od
Něho očekávám.

Přestože se snažím dělat to, co je správné, Bůh možná nezodpoví všechny mé
modlitby okamžitě. Dává mi to příležitosti duchovně růst.

Odejměte nebo smažte jednoduchý rámeček kolem obavy a otázky na tabuli
a nahraďte ho pěknějším rámečkem.

Vysvětlete, že tento nový rámeček
představuje pravdy o Nebeském Otci,
Jeho plánu spasení a Spasitelově učení,
které známe.

• Jak nám pohled na tuto otázku
v kontextu toho, co víme
o Nebeském Otci, Jeho plánu
spasení a Spasitelově učení, pomáhá
danou otázku vidět jinýma očima?

Požádejte studenty, aby řekli, jak
dokázali lépe porozumět určité zásadě,
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učení či znepokojivé otázce, když se na ni podívali z perspektivy věčnosti.
O nějakou zkušenost byste se mohli podělit i vy.

Usilujte o hlubší porozumění skrze božsky určené zdroje a materiály
Vyzvěte studenty, aby se zamysleli nad tím, k jakým zdrojům a materiálům by se
mohli obrátit, když budou mít nějakou otázku o Církvi nebo když budou
potřebovat pomoc ve chvíli, kdy budou činit nějaké důležité rozhodnutí.

Některého studenta požádejte, aby přečetl následující slova staršího M. Russella
Ballarda z Kvora Dvanácti apoštolů:

„Jakub neřekl: ‚Jestliže pak komu z vás nedostává se moudrosti, žádejž jí od
Googlu!‘“ (M. Russell Ballard, „Příležitosti a zodpovědnosti učitelů CVS
v 21. století“ [večer s generální autoritou, 26. února 2016], lds.org/broadcasts.)

• Čemu podle Jakuba 1:5 apoštol Jakub ve skutečnosti učil? („Jestliže pak komu
z vás nedostává se moudrosti, žádejž jí od Boha.“)

• Proč je podle vás důležité, když máme nějakou otázku či obavy, nejprve hledat
pomoc u Boha?

Požádejte některého studenta, aby přečetl první odstavec zásady č. 3, „Usilujte
o hlubší porozumění skrze božsky určené zdroje a materiály“, z oddílu „Získávejme
duchovní poznání“ v materiálu Mistrovství v nauce – základní dokument. Členy třídy
vyzvěte, aby text sledovali a zjistili, co nám Bůh dává, aby nám pomohl objevit
a pochopit pravdu. Vyzvěte je, aby zvážili možnost označit si to, co najdou.

• Co nám Bůh dává, aby nám pomohl objevit a pochopit pravdu? (V rámci
diskuse byste mohli studenty vyzvat, aby si označili tato slova: Pán jako
součást postupu, který stanovil k získávání duchovního poznání, určil
materiály a zdroje, jejichž prostřednictvím zjevuje pravdu a poskytuje
vedení svým dětem.)

• Jaká požehnání můžeme obdržet, když se obracíme k Pánovým božsky určeným
zdrojům pravdy?

Poukažte na obavu a otázku v rámečku na tabuli.

• Ke kterým božsky určeným zdrojům a materiálům byste se mohli obrátit,
kdybyste pociťovali tuto obavu a kladli si tuto otázku?

Abyste studentům pomohli seznámit se s dalšími možnostmi, které jim mohou
pomoci najít božsky určené zdroje a materiály, zvažte možnost říci jim o oficiálních
církevních internetových stránkách mormonnewsroom.org (a, bude-li to možné,
také jim je ukázat nebo je vyzvat, aby si je našli na svých elektronických zařízeních).
[Česká verze těchto stránek se nachází na adrese zpravy-mormon.cz.] Vysvětlete,
že na těchto internetových stránkách Církev objasňuje informace týkající se
různých záležitostí veřejného zájmu, které s ní souvisejí, a uvádí na pravou míru
neúplné či mylné informace, které zaznívají ve sdělovacích prostředcích. Rovněž
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zvažte možnost ukázat studentům církevní internetové stánky Gospel Topics
[Témata z evangelia] na adrese lds.org/topics. Eseje, které na stránkách Gospel
Topics [Témata z evangelia] naleznete, obsahují cenné a přímé informace týkající se
mnoha obtížných historických a naukových otázek.

Požádejte studenty, aby se podělili o příklady toho, jak se jim dostalo požehnání,
když se poté, co byli postaveni před určitou otázku či problém, obrátili na božské
zdroje, aby získali odpovědi. Mohli byste být připraveni podělit se i o nějaký vlastní
příklad.

Požádejte některého studenta, aby přečetl druhý odstavec zásady č. 3, „Usilujte
o hlubší porozumění skrze božsky určené zdroje a materiály“, z oddílu „Získávejme
duchovní poznání“ v materiálu Mistrovství v nauce – základní dokument. Členy třídy
vyzvěte, aby text sledovali a zjistili, čemu se v tomto odstavci učí o zdrojích
informací, jejichž původcem není Církev.

• Proč je důležité mít se na pozoru před nespolehlivými zdroji informací?

• Jak můžeme ve zdrojích informací, jejichž původcem není Církev, rozpoznat
pravdu? (Pomozte studentům porozumět tomu, že Duch Svatý nám může
pomoci rozpoznat pravdu či omyl, ať již je nalezneme v jakémkoli zdroji [viz
Moroni 10:5].)

Vysvětlete studentům, že během školního roku budou kromě studia učení Knihy
Mormonovy v dané posloupnosti rovněž probírat devět naukových témat
z materiálu Mistrovství v nauce – základní dokument (jež odpovídají tématům
v nedělních studijních osnovách pro mládež). Budou také studovat verše
z mistrovství v nauce z Knihy Mormonovy, které s jednotlivými tématy souvisejí. Při
studiu jednotlivých témat budou využívat zásad získávání duchovního poznání,
o nichž se hovoří v této lekci, aby přemítali o skutečných otázkách, problémech
a příležitostech uplatnit to, co si osvojili, v osobním životě.

Vydejte svědectví o důležitosti uplatňování těchto zásad získávání duchovního
poznání ve chvílích, kdy čelíme obtížným problémům či otázkám. Ujistěte studenty,
že Pán si přeje učit je prostřednictvím svého Ducha. Když budeme jednat s vírou,
zkoumat zásady a otázky z perspektivy věčnosti a usilovat o hlubší porozumění
skrze božsky určené zdroje a materiály, Bůh nám poskytne odpovědi a vedení
v životě.

Opakování mistrovství v nauce
Zvažte možnost během samostatné vyučovací hodiny využít následující činnost,
abyste studentům pomohli zopakovat si verše z mistrovství v nauce z Knihy
Mormonovy, které jsou v tomto studijním prožitku zaměřeném na získávání
duchovního poznání zmíněny v části 1 a 2.

Před začátkem výuky napište na tabuli tyto odkazy na verše z mistrovství v nauce:
2. Nefi 28:30; 2. Nefi 32:3; 2. Nefi 32:8–9; Mosiáš 4:9; Eter 12:6; Moroni 10:4–5.

Rozdělte studenty do dvojic. Vyzvěte je, aby si zopakovali nauku, jíž se učí ve
verších uvedených na tabuli, tak, že si jeden student z každé dvojice vezme
Průvodce k odkazům z mistrovství v nauce a v náhodném pořadí bude číst klíčové části
textu z každého ze zmíněných veršů z mistrovství v nauce. Jakmile zazní klíčová
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část textu, druhý student řekne, se kterým veršem uvedeným na tabuli je spojena.
Po několika minutách studentům řekněte, aby si navzájem vyměnili role.

Pak, abyste studentům pomohli seznámit se s textem veršů z písem z mistrovství
v nauce, přečtěte některý verš sami, aniž byste studentům prozradili odkaz na něj.
Vybídněte studenty, aby zjistili, zda onen verš dokáží najít a připojit se k vám ve
čtení dříve, než daný verš dočtete. Poté, co verš přečtete, jednoho či více studentů
požádejte, aby vlastními slovy vysvětlili nauku či zásadu, které se v daném verši učí.
Tuto činnost opakujte u každého verše z mistrovství v nauce uvedeného na tabuli.
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Božstvo
Poznámka: Tyto činnosti související s mistrovstvím v nauce lze probrat v průběhu
několika vyučovacích hodin nebo během jedné vyučovací hodiny.

Porozumění nauce (75 minut)
Segment 1 (10 minut)
Napište na tabuli tato slova a některého ze studentů požádejte, aby je přečetl: Bůh
mě ve skutečnosti nezná ani se nestará o to, čím procházím.

• Jak je kvůli tomuto mylnému přesvědčení pro někoho možná těžké uplatňovat
víru v Boha?

Vyzvěte studenty, aby si v materiálu Mistrovství v nauce – základní dokument
nalistovali naukové téma č. 1, „Božstvo“. Vybídněte je, aby si ve dvojicích přečetli
odstavce pod tímto tématem a vyhledali pravdy o charakteru a vlastnostech členů
Božstva. Vyzvěte je, aby spolu diskutovali o tom, jak by některé z pravd, jež našli,
mohly pomoci uvést na pravou míru nebo objasnit větu napsanou na tabuli.

Po uplynutí dostatečné doby několik studentů požádejte, aby ostatním vysvětlili,
o čem v rámci své dvojice diskutovali. Vydejte svědectví o tom, že když se budeme
učit a získávat lepší porozumění nauce o Božstvu, naše víra a důvěra v Nebeského
Otce, Ježíše Krista a Ducha Svatého se prohloubí.

Segment 2 (10 minut)
Položte studentům tuto otázku:

• Jaké odlišnosti, jichž si někteří lidé mohou u druhých povšimnout, by je mohly
vést k tomu, aby o těchto lidech usuzovali, že jsou ve srovnání s nimi
samotnými méněcenní? (Studenti mohou například zmínit rozdíly
v ekonomickém postavení, vzhledu, schopnostech, kultuře, jazyce, náboženství,
pohlaví či etnické příslušnosti.)

Vyzvěte studenty, aby si v materiálu Mistrovství v nauce – základní dokument
nalistovali naukové téma č. 1, „Božstvo“, prošli si odstavec pod nadpisem „Bůh
Otec“ a vyhledali pravdu, která popisuje, jaké pocity Bůh chová vůči všem svým
dětem. Požádejte je, aby se podělili o to, co našli, a na tabuli napište tuto formulaci
nauky: Bůh každé ze svých dětí miluje dokonalou láskou a ke všem
přistupuje stejně. Studenty vybídněte, aby si tato slova ve svém výtisku materiálu
Mistrovství v nauce – základní dokument označili.

• Který verš z mistrovství v nauce tuto pravdu dokládá? (Vyzvěte studenty, aby
zvážili možnost si v písmech nějakým jednoznačným způsobem označit
2. Nefiho 26:33, aby tento verš mohli snadno najít.)

Abyste studentům pomohli porozumět kontextu tohoto verše, vysvětlete, že ve
2. Nefim 26 prorok Nefi prorokoval o posledních dnech a vyzýval všechny lidi, aby
přišli k Ježíši Kristu.
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Některého studenta požádejte, aby přečetl 2. Nefiho 26:33. Členy třídy vyzvěte, aby
text sledovali a vyhledali slova a části textu, jež pomáhají učit formulaci nauky, která
je napsána na tabuli. Požádejte je, aby se podělili o to, co našli.

• Co podle vás znamená, že „všichni jsou Bohu stejní“?

• Jaké zkušenosti vám pomohly poznat, že Bůh každé ze svých dětí miluje
dokonalou láskou a v Jeho očích jsou všichni stejní? (O nějakou vlastní
zkušenost byste se mohli podělit i vy.)

• Jak může porozumění této pravdě ovlivnit to, jak pohlížíme na druhé lidi a jak
se k nim chováme?

Abyste studentům pomohli porozumět jedné z možností, jak tuto pravdu
uplatňovat, požádejte některého z nich, aby přečetl tato slova:

„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 nemůže domnívat, že je 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.‘“ („Race and the Church: All Are Alike unto God“, Feb. 29, 2012,
mormonnewsroom.org.)

Segment 3 (10 minut)
Ukažte studentům obrázky „Ježíš
Kristus se zjevuje Nefitům“ (lds.org/
media-library) a „Ježíš učí na západní
polokouli“ (Kniha obrázků
z evangelia [2009], č. 82; viz také
lds.org/media-library.)

Některého studenta požádejte, aby pro
celou třídu stručně shrnul příběh
z písem, který tyto obrázky znázorňují.

Sdělte studentům, že 3. Nefi 11:10–11,
kde jsou obsažena první slova, která
Spasitel promluvil k Nefitům, jsou verše
z mistrovství v nauce. Mohli byste
studentům navrhnout, aby si je
nějakým jednoznačným způsobem
označili.

Některého studenta požádejte, aby
3. Nefiho 11:10–11 přečetl. Členy třídy
vyzvěte, aby text sledovali a vyhledali pravdy, jimž Spasitel Nefity o sobě učil.

• Co podle vás označují slova „pil jsem z onoho hořkého kalicha“ (3. Nefi 11:11)?
(Hořkost utrpení, jímž prošel v rámci své smírné oběti.)
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• Čemu vás tyto verše učí o vztahu
mezi Nebeským Otcem a Jeho
Synem, Ježíšem Kristem?

• Jakým pravdám o Spasiteli se
můžeme z těchto veršů naučit?
(Poté, co studenti odpovědí, napište
na tabuli následující formulace nauky, které jsou uvedeny v naukovém tématu
č. 1, „Božstvo“, v materiálu Mistrovství v nauce – základní dokument: Ježíš
Kristus koná ve všem vůli Otce. Vedl život bez hříchu a vykonal usmíření
za hříchy celého lidstva. Studenty vybídněte, aby si tyto formulace nauky ve
svém výtisku materiálu Mistrovství v nauce – základní dokument označili a aby si
tu první napsali do písem vedle 3. Nefiho 11:10–11.)

Abyste studentům pomohli těmto naukám lépe porozumět, vyzvěte půlku členů
třídy, aby si přečetla Lukáše 22:39–44, a druhou půlku, aby si přečetla Mojžíše
4:1–2. Vybídněte je, aby vyhledali příklady toho, jak se Ježíš Kristus ve všem
podroboval vůli Otce. Požádejte je, aby se podělili o to, co zjistili.

• Čemu se ze Spasitelova příkladu můžeme naučit ohledně toho, jak máme
posilovat svůj vlastní vztah s Nebeským Otcem?

Segment 4 (10 minut)
Pokud jste tak ještě neučinili, napište na tabuli tyto formulace nauky:

Bůh každé ze svých dětí miluje dokonalou láskou a ke všem
přistupuje stejně.

Ježíš Kristus koná ve všem vůli Otce. Vedl život bez hříchu a vykonal
usmíření za hříchy celého lidstva.

Vyzvěte studenty, aby našli verše z mistrovství v nauce z Knihy Mormonovy, které
tyto nauky dokládají. (Pokud se studentům nedaří si na tyto verše vzpomenout,
vybídněte je, aby si v naukovém tématu č. 1, „Božstvo“, v materiálu Mistrovství
v nauce – základní dokument prošli odstavce v rámci oddílů „Bůh Otec“ a „Ježíš
Kristus“.) Poté, co si studenti nalistují 2. Nefiho 26:33 a 3. Nefiho 11:10–11, dva
z nich požádejte, aby tyto verše přečetli.

Na tabuli napište tuto otázku: Jak smírná oběť Ježíše Krista dokládá dokonalou lásku,
kterou Bůh chová ke každému ze svých dětí, a to, že ke všem přistupuje stejně?

Vyzvěte studenty, aby si na tuto otázku odpověděli ve svém studijním deníku nebo
zápisníku. Poté, co studentům poskytnete dostatek času, několik z nich požádejte,
aby se o své odpovědi podělili s ostatními členy třídy.

Segment 5 (5 minut)
Vyzvěte studenty, aby přemítali o lidech, k nimž vzhlížejí jakožto k dobrým
příkladům, a zamysleli se nad tím, co z těchto jedinců dělá dobré příklady vhodné
k následování.
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Studenty vybídněte, aby si prošli druhý odstavec oddílu s názvem „Ježíš Kristus“
v naukovém tématu č. 1, „Božstvo“, v materiálu Mistrovství v nauce – základní
dokument. Vyzvěte je, aby vyhledali slova, která nás učí tomu, čí život si mohou
všichni lidé brát za příklad. Požádejte studenty, aby se podělili o to, co zjistili. Pak
na tabuli napište tuto formulaci nauky: Život Ježíše Krista je dokonalým
příkladem toho, jak máme žít.

• Který verš z písem tuto nauku dokládá? (3. Nefi 12:48.)

Abyste studentům pomohli porozumět kontextu 3. Nefiho 12:48, vysvětlete, že Ježíš
Kristus poté, co se zjevil Nefitům, učil, jak k Němu mají přijít a co je zapotřebí ke
vstupu do království nebeského.

Některého studenta požádejte, aby přečetl 3. Nefiho 12:48. Členy třídy vyzvěte, aby
text sledovali a vyhledali Spasitelovo přikázání, které lidu dal.

• Jak znělo Spasitelovo přikázání, které lidu dal?

• Jak například můžeme usilovat o to, abychom byli poslušni tohoto přikázání být
dokonalí? (Poukažte na to, že být dokonalí jako Nebeský Otec a Ježíš Kristus
znamená stát se takovými, jako jsou Oni. Když se budeme snažit následovat
Spasitele, můžeme se skrze Něho a Jeho smírnou oběť stát dokonalými.
Zdokonalování je proces, který bude pokračovat i v příštím životě.)

Vyzvěte studenty, aby zvážili možnost si nějakým jednoznačným způsobem označit
verš z mistrovství v nauce 3. Nefi 12:48 a do písem si vedle tohoto verše napsat:
„Život Ježíše Krista je dokonalým příkladem toho, jak máme žít.“

Segment 6 (10 minut)
Přečtěte si jako celá třída 3. Nefiho 12:48. Některého studenta požádejte, aby
členům třídy připomněl nauku, kterou tento verš z mistrovství v nauce dokládá.
(Život Ježíše Krista je dokonalým příkladem toho, jak máme žít.)

Abyste studentům pomohli této nauce lépe porozumět, pusťte jim video
„Christlike Attributes“ [„Křesťanské vlastnosti“] (2:54), které je dostupné

na stránkách LDS.org. Vyzvěte je, aby se zaměřili na vlastnosti Spasitele, které se
můžeme snažit rozvíjet i my ve svém životě. Po zhlédnutí videa studenty požádejte,
aby tyto vlastnosti vyjmenovali, a jejich návrhy zapisujte na tabuli. (Pokud video
nemáte k dispozici, zvažte následující alternativu: Požádejte studenty, aby
jmenovali několik vlastností Spasitele, které se můžeme snažit rozvíjet, a jejich
návrhy pište na tabuli. Možné odpovědi: pokora, poslušnost či laskavost. Zvažte
možnost stručně diskutovat o příkladech ze Spasitelova života, jež několik
zmíněných vlastností dokládají.)

• Kdy a jak vám požehnal někdo, kdo se nějakým způsobem řídil příkladem
Spasitele?

• Kdy a jak jste byli schopni někomu pomoci díky tomu, že jste se snažili
uplatňovat jednu z těchto vlastností?

Požádejte některého studenta, aby přečetl tato slova presidenta Howarda
W. Huntera (1907–1995):
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„Následujme Syna Božího na všech cestách a ve všech oblastech života. Učiňme
Ho svým příkladem a svým průvodcem. Při každé příležitosti se máme ptát sami
sebe: ‚Co by udělal Ježíš?‘ a poté máme s větší odvahou jednat podle dané
odpovědi. Musíme následovat Krista v tom nejlepším smyslu tohoto slova.
Musíme konat Jeho dílo, jako On konal dílo svého Otce. … Do té míry, do jaké
nám to smrtelné schopnosti umožňují, máme vyvíjet veškeré úsilí, abychom se

stali takovými, jako je Kristus – jediný dokonalý a bezhříšný příklad, který kdy tento svět viděl.“
(Učení presidentů Církve: Howard W. Hunter [2015], 298.)

Vyzvěte studenty, aby přemítali o tom, jak mohou následovat příklad Spasitele ve
svém každodenním životě. Zatímco budou přemýšlet, napište na tabuli tuto
neúplnou větu: Budu lépe následovat příklad Spasitele tím, že …

Studenty vybídněte, aby si větu ve svém studijním deníku nebo zápisníku doplnili.
Povzbuďte je, aby jednali na základě cílů, které si zapsali, a aby měli odvahu
následovat příklad Ježíše Krista.

Segment 7 (10 minut)
Požádejte některého studenta, aby přečetl 3. Nefiho 18:15, 20–21. Členy třídy
vyzvěte, aby text sledovali a vyhledali radu, kterou Spasitel Nefitům dal. Poukažte
na to, že se jedná o pasáž z mistrovství v nauce. Studenty vybídněte, aby si tuto
pasáž nějakým jednoznačným způsobem označili.

• Co Spasitel řekl Nefitům, aby dělali?

Zdůrazněte Spasitelův opakovaný pokyn ve 3. Nefim 18:20–21 modlit se „ve
jménu mém“.

• Proč nám podle vás Spasitel přikazuje, abychom se vždy modlili k Nebeskému
Otci v Jeho jménu?

Abyste studentům pomohli lépe porozumět tomu, z jakého důvodu se modlíme ve
jménu Ježíše Krista, nakreslete na tabuli tuto ilustraci:

Na tabuli mezi postavu, která představuje nás, a obrázek, který představuje
přítomnost Nebeského Otce, nakreslete svislou čáru.

• Co nás odděluje od našeho Nebeského Otce a Jeho moci a požehnání?
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Poté, co studenti odpovědí, na tabuli vedle čáry napište Pád a Osobní hřích. Pak na
tabuli nad čáru umístěte obrázek Spasitele a pod něj napište slovo Prostředník.

• Co je to prostředník? (Někdo, kdo se vloží mezi jednotlivce nebo určité skupiny,
aby vyřešil neshody a tyto jednotlivce či skupiny sjednotil.)

• V jakém smyslu je Ježíš Kristus naším Prostředníkem u Nebeského Otce?
(Spasitel prostřednictvím své smírné oběti poskytuje všem lidem možnost
překonat negativní důsledky Pádu, činit pokání z hříchů, smířit se s Nebeským
Otcem a získat požehnání spasení. Toto je jeden z důvodů, proč se k Otci
modlíme ve jménu Ježíše Krista.)

Předveďte, jak nám Spasitel dává možnost smířit se s Nebeským Otcem, tím, že od
postavy, která představuje nás, nakreslíte šipku k obrázku, který představuje
přítomnost Nebeského Otce.

• Co ještě, kromě modliteb, je nám přikázáno konat ve jménu Ježíše Krista?
(Odpovědi studentů pište na tabuli.)

Napište na tabuli tuto formulaci nauky: Protože je Ježíš Kristus náš Spasitel
a Prostředník u Otce, mají být všechny modlitby, požehnání a obřady
kněžství konány v Jeho jménu. Vyzvěte studenty, aby si tuto větu v oddíle
s názvem „Ježíš Kristus“ v naukovém tématu č. 1, „Božstvo“, ve svém výtisku
materiálu Mistrovství v nauce – základní dokument označili a napsali si ji do písem
vedle 3. Nefiho 18:15, 20–21.

Segment 8 (10 minut)
Napište na tabuli tuto formulaci nauky: Protože je Ježíš Kristus náš Spasitel
a Prostředník u Otce, mají být všechny modlitby, požehnání a obřady kněžství konány
v Jeho jménu. Vyzvěte studenty, aby si nalistovali pasáž z mistrovství v nauce, která
tuto nauku dokládá (3. Nefi 18:15, 20–21). Prvního studenta, který danou pasáž
najde, vybídněte, aby ji začal číst, a ostatní studenty vyzvěte, aby se k němu ve čtení
připojili, jakmile si ji také nalistují.

Vysvětlete, že užíváním jména Ježíše Krista v modlitbách, požehnáních a obřadech
kněžství se dovoláváme Jeho božské pravomoci a moci. (Viz Abraham 1:18.)
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Rozdělte studenty do skupinek po dvou nebo po třech. Napište na tabuli
následující odkazy na verše z písem a každé skupině přidělte jeden nebo více
z nich: Skutkové 2:37–38; Skutkové 3:2–8; Nauka a smlouvy 84:66–70; Mojžíš 1:21–22.

Vyzvěte studenty, aby si v rámci svých skupin přečetli zadané verše z písem
a vyhledali nějaké výsledky modliteb pronesených, požehnání udělených a obřadů
kněžství vykonaných ve jménu Ježíše Krista. Po uplynutí dostatečné doby požádejte
jednoho člena každé skupiny, aby se podělil o to, co zjistil.

Vyzvěte studenty, aby se zamysleli nad tím, jak je jejich život požehnán
prostřednictvím modliteb pronášených, požehnání udílených a obřadů kněžství
vykonávaných ve jménu Ježíše Krista. Několik z nich požádejte, aby se o své
zkušenosti podělili s ostatními členy třídy.

Praktické cvičení (15 minut)
Vyzvěte studenty, aby si v materiálu Mistrovství v nauce – základní dokument
nalistovali oddíl „Získávejme duchovní poznání“. Zopakujte si tyto tři zásady:
„jednejte s vírou“, „zkoumejte zásady a otázky z perspektivy věčnosti“ a „usilujte
o hlubší porozumění skrze božsky určené zdroje a materiály“.

Ukažte studentům níže uvedené otázky nebo je napište na tabuli:

Jak dívce její sestra pomohla jednat s vírou?

Jak dívce její sestra pomohla zkoumat danou situaci z perspektivy věčnosti?

Jak dívce její sestra pomohla usilovat o porozumění skrze božsky určené zdroje
a materiály?

Rozdělte členy třídy do dvojic a každé z nich na konci tohoto studijního
prožitku dejte kopii materiálu na rozdání obsahujícího SMS konverzaci

dvou sester. Studenty vyzvěte, aby si modelovou situaci přečetli a diskutovali
o otázkách napsaných na tabuli.

Poté, co studenti své odpovědi prodiskutují ve dvojicích, několik z nich požádejte,
aby je vysvětlili ostatním členům třídy. Vydejte svědectví o tom, že Nebeský Otec
miluje všechny své děti dokonalou láskou a ke všem přistupuje stejně. Studenty
vybídněte, aby se snažili na druhé nahlížet tak, jak se na ně dívá Nebeský Otec.

Opakování mistrovství v nauce
Následující činnost může studentům pomoci zopakovat si všechny verše
z mistrovství v nauce, které si osvojili během studijního kurzu semináře
zaměřeného na Knihu Mormonovu.

Napište na tabuli verše z mistrovství v nauce z Knihy Mormonovy, které jste již
studovali. Dejte studentům 5 až 7 minut na to, aby si za použití jednoho
z uvedených veršů z mistrovství v nauce připravili krátké zamyšlení nad písmy,
o které by se mohli podělit s ostatními členy třídy. Vyzvěte je, aby v rámci toho, jak
se budou o své zamyšlení nad písmy dělit s ostatními, udělali toto:
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1. Přečetli verš z mistrovství v nauce, který si vybrali.

2. Vysvětlili, jak daný verš z písem učí formulaci nauky uvedené v materiálu
Mistrovství v nauce – základní dokument nebo jak ji dokládá.

3. Vysvětlili, co pro ně daná nauka znamená.

4. Uvedli, proč je podle nich důležité, aby dané nauce rozuměla mládež.

5. Podělili se o své přesvědčení či svědectví týkající se dané nauky.

Během následujícího týdne několik studentů požádejte, aby se o své zamyšlení nad
písmy podělili s ostatními členy třídy v rámci duchovního zahájení nebo na začátku
či na konci výuky, podle časových možností.
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