
Studijní deník
„Poznání pečlivě zaznamenané je poznáním, které je k dispozici v čase potřeby. 
Duchovně významná informace má být uchovávána na posvátném místě, což 
Pánu ukazuje, jak si jí vážíte. Takovéto zaznamenávání a uchovávání zvyšuje 
pravděpodobnost, že obdržíte další světlo.“

Richard G. Scott, „Acquiring Spiritual Knowledge“, Ensign, Nov. 1993, 88



KdyÏ si pfiipomínáme narození JeÏí‰e Krista, ke kte-
rému do‰lo pfied dvûma tisíci lety, pfiedkládáme 
své svûdectví o skuteãnosti Jeho nesrovnatelné-

ho Ïivota a o nekoneãné moci Jeho velké smírné obûti.
Nikdo jin˘ nemûl tak hlubok˘ vliv na v‰echny ty, ktefií
Ïili a ktefií je‰tû budou na zemi Ïít.

Byl velk˘m Jehovou Starého zákona a Mesiá‰em zákona
Nového. Pod vedením svého Otce se stal stvofiitelem
zemû. „V‰ecky vûci“ skrze nûho uãinûny jsou, a „bez nûho
nic není uãinûno, coÏ uãinûno jest.“ (Viz Jan 1:3.) Aãkoli
byl bez hfiíchu, byl pokfitûn, aby naplnil ve‰kerou sprave-
dlnost. „Chodil, dobfie ãinû“ (Skutkové 10:38), a pfiesto
byl za to opovrhován. Jeho evangelium bylo poselstvím
míru a dobré vÛle. Naléhavû v‰echny Ïádal, aby následo-
vali Jeho pfiíklad. Kráãel stezkami Palestiny, uzdravoval
nemocné, navracel zrak slep˘m a kfiísil mrtvé. Uãil prav-
dám vûãnosti, skuteãnosti na‰í pfiedpozemské existence,
úãelu na‰eho Ïivota na zemi a moÏnostem, které budou
mít synové a dcery BoÏí v Ïivotû, kter˘ pfiijde.

Zavedl svátost jako pfiipomínku své velké smírné obûti.
Byl uvûznûn a souzen na základû fale‰n˘ch obvinûní,
uznán vinn˘m, aby se uspokojil dav, a odsouzen k smrti na
kfiíÏi Kalvárie. Obûtoval Ïivot, aby usmífiil hfiíchy celého
lidstva. Byl to velk˘ zástupn˘ dar za v‰echny ty, ktefií kdy
Ïili na zemi.

Se v‰í váÏností vydáváme svûdectví, Ïe Jeho Ïivot, kter˘
je ústfiedním bodem celé lidské historie, nezaãal v Betlémû,
ani neskonãil na Kalvárii. On byl Prvorozen˘m Otce,
Jednorozen˘m Synem v tûle, Vykupitelem svûta.

Povstal z hrobu, aby se stal „[prvotinou] tûch, ktefiíÏ
zesnuli“ (1. Korintsk˘m 15:20). Jako vzkfií‰en˘ Pán nav‰tívil
ty, které za Ïivota miloval. Také slouÏil mezi sv˘mi „jin˘mi
ovcemi“ (viz Jan 10:16) ve starovûké Americe. V nynûj‰ím
svûtû se se sv˘m Otcem zjevili chlapci Josephu Smithovi

a uvedli dlouho zaslíbenou dispenzaci „plnosti ãasÛ“
(Efezsk˘m 1:10).

Prorok Joseph Smith o Ïijícím Kristu napsal: „Oãi jeho
byly jako plamen ohnû; vlasy na hlavû jeho byly bílé jako
ãist˘ sníh; tváfi jeho záfiila nad jas slunce; a hlas jeho byl ja-
ko zvuk valících se velik˘ch vod, a to hlas JehovÛv, fikoucí:

Já jsem první i poslední; jsem ten, kdo Ïije, jsem ten, kdo
byl zabit; jsem pfiímluvcem va‰ím u Otce.“ (NaS 110:3–4.)

Prorok o Nûm také prohlásil: „A nyní, po mnoh˘ch
svûdectvích, jeÏ o nûm byla dána, toto je svûdectví poslední
ze v‰ech, jeÏ my o nûm dáváme: Îe on Ïije!

NeboÈ jsme ho vidûli, vpravdû na pravici BoÏí; a sly-
‰eli jsme hlas vydávající svûdectví, Ïe je Jednorozen˘m
Otcov˘m –

Îe jím a skrze nûho a od nûho svûty jsou a byly stvofie-
ny a obyvatelé jejich jsou syny a dcerami Bohu zplozen˘-
mi.“ (NaS 76:22–24.)

S váÏností prohla‰ujeme, Ïe Jeho knûÏství a Jeho Církev
byly znovuzfiízeny na zemi – postaveny „na základ apo‰tol-
sk˘ a prorock˘, kdeÏ jest gruntovní úheln˘ kámen sám JeÏí‰
Kristus.“ (Efezsk˘m 2:20.)

Vydáváme svûdectví, Ïe se jednoho dne vrátí na zemi.
„Nebo se zjeví sláva Hospodinova, a uzfií [to] v‰eliké tûlo spo-
lu.“ (Izaiá‰ 40:5.) Bude kralovat jako Král králÛ a panovat ja-
ko Pán pánÛ a kaÏdé koleno pfied Ním poklekne a kaÏd˘
jazyk promluví v uctívání. KaÏd˘ z nás bude pfiedveden, aby
byl od Nûho souzen podle sv˘ch skutkÛ a tuÏeb svého srdce.

Jako Jeho fiádnû vysvûcení apo‰tolové vydáváme
svûdectví – Ïe JeÏí‰ je Ïijící Kristus, nesmrteln˘ Syn BoÏí.
Je velk˘m králem Immanuelem, kter˘ dnes stojí po pravi-
ci Otce. Je svûtlem, Ïivotem a nadûjí svûta. Jeho cesta je
cestou, která vede ke ‰tûstí v tomto Ïivotû a k vûãnému
Ïivotu ve svûtû pfií‰tím. Buì Bohu dík za nesrovnateln˘
dar Jeho boÏského Syna.

ÎIJÍCÍ KRISTUS
SVùDECTVÍ APO·TOLÒ

CÍRKEV JEÎÍ·E KRISTA SVAT¯CH POSLEDNÍCH DNÒ

PRVNÍ P¤EDSEDNICTVO KVORUM DVANÁCTI

1. leden 2000
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Mistrovství v nauce – úvod
V Knize Mormonově učil prorok Helaman své syny: 
„A nyní, synové moji, pamatujte, pamatujte, že na 
skále Vykupitele našeho, jenž jest Kristus, Syn Boží, 
musíte postaviti základ svůj.“ (Helaman 5:12.) 
Postavíme- li svůj základ na Ježíši Kristu, což zahrnuje 
to, že porozumíme Jeho nauce, uvěříme jí a budeme 
podle ní žít, prohloubí se naše obrácení a oddanost 
jakožto Jeho učedníků, získáme ochranu před vlivy 
protivníka a pomůže nám to žehnat životu druhých.

Tohoto můžeme dosáhnout například prostřednictvím 
společného studia písem v dané posloupnosti v rámci 
své třídy. Dále můžeme svůj základ na Ježíši Kristu 
a Jeho nauce stavět prostřednictvím takzvaného 
mistrovství v nauce.

Mistrovství v nauce se zaměřuje na dva cíle:

 1. Učme se božským zásadám a uplatňujme je, 
abychom získali duchovní poznání
Nebeský Otec zjevil a zjevuje zásady, díky nimž 
můžeme získat duchovní poznání. Mezi tyto 
zásady patří jednat s vírou, zkoumat zásady 
a otázky z perspektivy věčnosti a usilovat o hlubší 
porozumění skrze božsky určené zdroje a materiály. 
Mistrovství v nauce rozvíjíme tehdy, když zmíněné 
zásady uvádíme do praxe a učíme se hledat 
odpovědi na otázky související s naukou či historií 
tak, abychom tím přizvali Ducha Svatého, aby posílil 
naši víru v Ježíše Krista a Jeho nauku.

 2. Osvojme si nauku evangelia Ježíše Krista a verše 
z písem, v nichž se této nauce učí
Tohoto cíle mistrovství v nauce lze dosáhnout tím, že:
a) Získáme hlubší porozumění jednotlivým 

následujícím tématům a klíčovým naukám, které 
s každým z těchto témat souvisejí:

• Božstvo
• Plán spasení
• Usmíření Ježíše Krista
• Znovuzřízení
• Proroci a zjevení
• Kněžství a klíče kněžství
• Obřady a smlouvy
• Manželství a rodina
• Přikázání

b) Zjistíme, jak se těmto naukám učí ve verších 
z mistrovství v nauce, a budeme schopni si tyto 
verše a pasáže zapamatovat a najít je.

c) Každou nauku jasně vysvětlíme, přičemž 
použijeme příslušné verše z mistrovství v nauce.

d) To, čemu se budeme učit, budeme uplatňovat 
při svých každodenních rozhodnutích a reakcích 
na naukové, společenské a historické problémy 
a otázky. 
 
 
 

Mistrovství v nauce 
 Základní dokument
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Získávejme duchovní 
poznání
Vzhledem k tomu, že nás Nebeský Otec miluje a přeje 
si, abychom se postupně stali takovými, jako je On, 
vyzývá nás, abychom usilovali „o vědomosti, dokonce 
studiem a také vírou“ (NaS 88:118). Při svém hledání 
pravdy Mu můžeme naprosto důvěřovat a spoléhat se 
na Jeho moudrost, lásku a moc nás učit a žehnat nám. 
Bůh ví všechno a je zdrojem veškeré pravdy. (Viz 
Mosiáš 4:9.) Slíbil, že naší mysli a srdci zjeví pravdu 
prostřednictvím Ducha Svatého, pokud Ho budeme 
pilně hledat. (Viz NaS 8:2–3.)

Aby nám Nebeský Otec pomohl, učí nás, jak získat 
duchovní poznání. Stanovil podmínky, jimiž se 
musíme řídit, abychom takové poznání obdrželi. Tento 
božsky stanovený vzor vyžaduje, abychom měli 
upřímnou touhu poznat pravdu (viz Moroni 10:4–5) 
a byli ochotni žít v souladu s tím, co Bůh zjevil (viz 
Jan 7:17). Naše upřímná touha nás povede k tomu, 
abychom hledali pravdu prostřednictvím modlitby 
(viz Jakub 1:5–6; 2. Nefi 32:8–9), a k tomu, abychom 
se pustili do opravdového studia slova Božího (viz 
2. Timoteovi 3:15–17; 2. Nefi 32:3).

Občas možná zjistíme nové informace nebo budeme 
mít otázky ohledně nauky, praktik a zvyklostí či 
historie Církve, jimž je zdánlivě těžké porozumět. 
Kladení otázek a hledání odpovědí je nezbytnou 
součástí našeho úsilí poznat pravdu. Některé otázky, 
které nám přicházejí na mysl, mohou být inspirovány 
Duchem Svatým. Inspirované otázky mají být 
považovány za dar od Boha, jenž nám dává příležitost, 
abychom získali hlubší porozumění a větší jistotu, že 
Pán je ochoten nás učit. Ať již naše otázky pramení 
odkudkoli, jsme požehnáni schopností myslet 
a logicky uvažovat a nechat Pánův vliv, aby rozšířil 
naši mysl a prohloubil naše porozumění. Postoj 
a záměr, s nimiž klademe otázky a hledáme odpovědi, 
budou mít velký vliv na naši schopnost učit se 
prostřednictvím Ducha Svatého.

Když budeme usilovat o to, abychom se učili 
a porozuměli věčným pravdám a vyřešili otázky či 
obavy, můžeme se nechat vést těmito třemi zásadami: 
jednejte s vírou, zkoumejte zásady a otázky 
z perspektivy věčnosti a usilujte o hlubší porozumění 
skrze božsky určené zdroje a materiály.

1. Jednejte s vírou
S vírou jednáme tehdy, když se rozhodneme 
důvěřovat Bohu a obrátit se nejprve na Něho 
prostřednictvím upřímné modlitby, studia Jeho učení 
a poslušnosti Jeho přikázání.

Když usilujeme o to, abychom získali hlubší 
porozumění a vyřešili své obavy, je důležité se 
spoléhat na své stávající svědectví o Ježíši Kristu, 
Znovuzřízení Jeho evangelia a učení Jeho vysvěcených 
proroků. Starší Jeffrey R. Holland učil: „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“, Liahona, květen 2013, 94.) Pán sám 
nás vyzývá, abychom k Němu hleděli v každé 
myšlence, nepochybovali a nebáli se. (Viz NaS 6:36.)

Ve chvílích, kdy se nám možná nebude dařit okamžitě 
najít odpovědi na naše otázky, je užitečné pamatovat 
na to, že ačkoli Nebeský Otec zjevil vše, co je 
nezbytné pro naše spasení, nezjevil zatím veškerou 
pravdu. Tak jak nadále hledáme odpovědi, musíme 
žít podle víry – věřit, že se nám nakonec dostane 
odpovědí, o které usilujeme. (Viz Přísloví 3:5–6; Eter 
12:6.) 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“. (2. Nefi 
28:30.)

2. Zkoumejte zásady a otázky 
z perspektivy věčnosti

Když zkoumáme naukové zásady, otázky 
a společenská témata z perspektivy věčnosti, 
uvažujeme o nich v kontextu plánu spasení 
a Spasitelova učení. Usilujeme o pomoc Ducha 
Svatého, abychom nahlíželi na věci tak, jak na ně 
nahlíží Pán. To nám umožňuje danou otázku 
přeformulovat (podívat se na ni z jiného úhlu) 
a nahlížet na určité myšlenky na základě Pánových 
měřítek pravdy, spíše než abychom přijímali 
předpoklady či domněnky světa. (Viz 1. Korintským 
2:5, 9–11.) Toho můžeme docílit tak, že si budeme 
klást otázky typu: „Co už vím o Nebeském Otci, 
o Jeho plánu a o tom, jak jedná se svými dětmi?“ či 
„Které nauky evangelia se vztahují k této myšlence či 
záležitosti nebo ji objasňují?“
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Dokonce i otázky, které se týkají historických událostí, 
může být nutné zkoumat z perspektivy věčnosti. 
Zůstáváme- li ukotveni ve své důvěře v našeho 
Nebeského Otce a Jeho plán spasení, jsme schopni 
vidět problémy jasněji. Také může být užitečné 
zamýšlet se nad historickými otázkami v rámci 
správného historického kontextu, a to tak, že 
vezmeme v úvahu kulturu a měřítka dané doby, 
spíše než abychom se snažili na ně násilně aplikovat 
perspektivu a postoje dnešní doby.

Je důležité pamatovat na to, že historické podrobnosti 
nejsou nositelem spásné moci obřadů, smluv a nauky. 
Nechat se rozptylovat podružnějšími podrobnostmi 
za cenu toho, že nám unikne probíhající zázrak 
Znovuzřízení, je jako trávit čas zkoumáním krabice 
od dárku a nevšímat si úžasného daru samotného.

3. usilujte o hlubší porozumění skrze 
božsky určené zdroje a materiály

Pán jako součást postupu, který stanovil k získávání 
duchovního poznání, určil materiály a zdroje, jejichž 
prostřednictvím zjevuje pravdu a poskytuje vedení 
svým dětem. Tyto zdroje a materiály zahrnují Světlo 
Kristovo, Ducha Svatého, písma, rodiče a církevní 
vedoucí. První předsednictvo a Kvorum Dvanácti 
apoštolů – Pánovi proroci na zemi v dnešní době – 
jsou životně důležitým zdrojem pravdy. Pán tyto 
jedince vybral a vysvětil k tomu, aby promlouvali 
v Jeho jménu.

Pravdu se můžeme dozvědět i prostřednictvím jiných 
důvěryhodných zdrojů. Ti, kteří upřímně hledají 
pravdu, se ale mají mít na pozoru před nespolehlivými 
zdroji informací. Žijeme v době, kdy mnozí „říkají 
zlému dobré, a dobrému zlé“ (Izaiáš 5:20). Satan 
je otcem lží a usiluje o to, aby překroutil pravdu 
a přesvědčil nás, abychom se odvrátili od Pána 
a Jeho ustanovených služebníků. Když se při hledání 
odpovědí a vedení obracíme k Pánovým božsky 
určeným zdrojům a materiálům, může nám být 
požehnáno tím, že dokážeme rozlišovat mezi pravdou 
a omylem. Když se naučíme rozpoznávat nespolehlivé 
zdroje a materiály a vyhýbat se jim, může nás to 
ochránit před dezinformacemi a před těmi, kteří usilují 
o to, aby zničili naši víru.

Pomáhejte druhým získat duchovní 
poznání
Když se na nás druzí obrátí s dotazy nebo se zajímají 
o nauku Církve, její náboženské praktiky či historii, 
jak bychom jim mohli co nejlépe pomoci při hledání 
pravdy? Zde je několik způsobů, jak jim můžeme 
pomoci:

Pozorně a s modlitbou jim naslouchejte: Než 
odpovíte, pozorně naslouchejte a usilujte o to, abyste 
dokázali vysvětlit a pochopit, na co se vás skutečně 
ptají. Pozorně usilujte o to, abyste porozuměli 
opravdovému záměru jejich otázek, pocitů 
a přesvědčení.

Učte pravdám evangelia a svědčte o nich: Podělte se 
o vhodné nauky z písem a slov novodobých proroků 
a o to, jaký mají vliv na váš život. Pomozte těm, 
s nimiž hovoříte, přezkoumat či přeformulovat jejich 
otázky v kontextu evangelia a plánu spasení.

Vybídněte je, aby jednali s vírou: Pamatujte na to, že 
Pán si přeje, abychom usilovali o získání duchovního 
poznání sami pro sebe. Musíme proto vyzývat druhé 
k tomu, aby jednali ve víře prostřednictvím modlitby, 
dodržování přikázání a pilného studia slova Božího za 
použití božsky určených zdrojů a materiálů, obzvláště 
Knihy Mormonovy. Bude- li to vhodné, vyzvěte je, aby 
si vzpomněli na zážitky, kdy možná pociťovali Ducha 
Svatého, a aby se pevně drželi věčných pravd, které již 
poznali, dokud nepřijde dodatečné poznání.

Vracejte se k tématům: Nabídněte, že vyhledáte 
odpovědi, a pak se k danému tématu vraťte, a to tak, 
že se podělíte o to, co se dozvíte. Odpovědi byste 
také mohli hledat spolu. Vyjádřete důvěru v Pánovo 
zaslíbení, že bude lidem poskytovat osobní zjevení.
Související verše z písem: Jeremiáš 1:4–5; Amos 3:7; Matouš 5:14–16; 
Matouš 16:15–19; Jan 15:16; Jan 17:3; Efezským 2:19–20; Efezským 
4:11–14; 2. Nefi 2:27; Mosiáš 18:8–10; 3. Nefi 18:15, 20–21; NaS 
1:37–38; NaS 18:15–16; NaS 21:4–6

Související nauková témata: Božstvo – Duch Svatý; Usmíření Ježíše 
Krista – víra v Ježíše Krista; Proroci a zjevení; Přikázání
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Nauková témata

1. Božstvo
Božstvo tvoří tři samostatné bytosti: Bůh, Věčný Otec; 
Jeho Syn, Ježíš Kristus; a Duch Svatý. Otec a Syn mají 
hmatatelné, oslavené tělo z masa a kostí, a Duch 
Svatý je bytostí duchovní. (Viz NaS 130:22–23.) 
Jsou zajedno v záměru a dokonale sjednoceni 
v uskutečňování plánu spasení, který připravil 
Nebeský Otec.
Související verše z písem: Genesis 1:26–27; Lukáš 24:36–39; Joseph 
Smith–Životopis 1:15–20

Bůh Otec
Bůh Otec je Nejvyšší Bytostí, kterou uctíváme. Je 
Otcem našeho ducha. (Viz Židům 12:9.) Je dokonalý, 
má veškerou moc a zná všechny věci. Je také 
spravedlivý, milosrdný a laskavý. Bůh každé ze svých 
dětí miluje dokonalou láskou a ke všem přistupuje 
stejně. (Viz 2. Nefi 26:33.) Jeho dílem a slávou je 
uskutečnit nesmrtelnost a věčný život člověka.
Související verše z písem: Jan 17:3; Mosiáš 4:9; Mojžíš 1:39

Ježíš Kristus
Ježíš Kristus je Prvorozený Otcův v duchu 
a Jednorozený Otcův v těle. Pod vedením Otce stvořil 
Ježíš Kristus nebesa a zemi. Je Jehovou Starého zákona 
a Mesiášem zákona Nového.
Ježíš Kristus koná ve všem vůli Otce. Vedl život bez 
hříchu a vykonal usmíření za hříchy celého lidstva. 
(Viz 3. Nefi 11:10–11.) Jeho život je dokonalým 
příkladem toho, jak máme žít. (Viz 3. Nefi 12:48.) Byl 
prvním dítětem Nebeského Otce, které bylo vzkříšeno. 
V dnešní době, stejně jako v dobách dávných, stojí 
v čele své Církve. Přijde znovu v moci a slávě a bude 
vládnout na zemi během milénia. (Viz NaS 29:10–11.) 
Bude soudit veškeré lidstvo.
A protože je Ježíš Kristus náš Spasitel a Prostředník 
u Otce, mají být všechny modlitby, požehnání a obřady 
kněžství konány v Jeho jménu. (Viz 3. Nefi 18:15, 
20–21.)
Související verše z písem: Izaiáš 53:3–5; Lukáš 24:36–39; 1. Korintským 
15:20–22; Zjevení 20:12; Alma 7:11–13; Alma 34:9–10; Helaman 
5:12; Moroni 7:45, 47–48; NaS 1:30; NaS 6:36; NaS 18:10–11; NaS 
19:16–19; NaS 76:22–24

Související téma: Usmíření Ježíše Krista

Duch Svatý
Duch Svatý je třetí člen Božstva. Je to duchovní bytost, 
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. Prostřednictvím moci Ducha Svatého 
se nám může dostat duchovních darů, což jsou 
požehnání nebo schopnosti, které nám Pán dává 
k našemu prospěchu a k tomu, aby nám pomáhaly 
sloužit a žehnat druhým.
Související verše z písem: Jan 3:5; 1. Korintským 2:5, 9–11; 2. Nefi 32:3; 
2. Nefi 32:8–9; Mosiáš 3:19; Mosiáš 18:8–10; 3. Nefi 27:20; Moroni 
7:45, 47–48; Moroni 10:4–5; NaS 8:2–3; NaS 130:22–23

Související témata: Získávejme duchovní poznání; Obřady a smlouvy

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.) Abychom tento plán naplnili a stali se 
takovými, jako je náš Otec v nebi, musíme přijít 
k Němu a k Jeho Synu, Ježíši Kristu, a správně 
porozumět Jejich charakteru a vlastnostem. (Viz 
Jan 17:3.)

V písmech se plán Nebeského Otce nazývá plánem 
spasení, velikým plánem štěstí, plánem vykoupení 
a plánem milosrdenství. Tento plán 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. Náš věčný pokrok závisí na tom, jak tento dar 
používáme. (Viz Jozue 24:15; 2. Nefi 2:27.)

Ústřední postavou v plánu Nebeského Otce je Ježíš 
Kristus. Plán spasení nám umožňuje, abychom se 
zdokonalili, získali plnost radosti, těšili se ze svých 
rodinných vztahů po celé věčnosti a žili navždy 
v přítomnosti Boží.
Související verše z písem: Malachiáš 4:5–6; 3. Nefi 12:48; NaS 131:1–4

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 
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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. 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; Židům 12:9; 2. Nefi 2:27; 
3. Nefi 11:10–11

Stvoření
Ježíš Kristus pod vedením Otce stvořil nebesa a zemi. 
(Viz NaS 76:22–24.) Stvoření země bylo důležitou 
součástí Božího plánu. Bylo tak připraveno místo, 
kde můžeme získat fyzické tělo a kde můžeme být 
zkoušeni a kde můžeme rozvíjet božské vlastnosti.
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.) Pohlaví 
je základní charakteristikou předsmrtelné, smrtelné 
a věčné totožnosti a účelu každého člověka.

Pád
V zahradě Eden spojil Bůh Adama a Evu v manželství. 
Když byli Adam a Eva v zahradě, nacházeli se stále 
v Boží přítomnosti a mohli tak žít na věky. Žili 
v nevinnosti a Bůh se staral o jejich potřeby.
Zatímco byli Adam a Eva v zahradě Eden, dal jim 
Bůh svobodu jednání. Přikázal jim, aby nejedli 
zakázané ovoce – ovoce ze stromu poznání dobrého 
a zlého. Poslušnost tohoto přikázání znamenala, že 
budou moci v zahradě zůstat. Adam a Eva však ještě 
nerozuměli tomu, že pokud v zahradě zůstanou, 
nebudou moci činit pokrok prostřednictvím toho, že 
by zakoušeli protivenství ve smrtelnosti. Nemohli by 
poznat radost, protože by nikdy nezakusili zármutek 
a bolest. Navíc by nemohli mít děti.
Satan Adama a Evu pokoušel, aby pojedli ze 
zakázaného ovoce, a oni se rozhodli tak učinit. Kvůli 
tomuto rozhodnutí byli vyvrženi z Boží přítomnosti 
a stali se padlými a smrtelnými. Přestupek Adama 

a Evy a změny, které v důsledku toho zakusili, včetně 
duchovní a fyzické smrti, se nazývají Pád. Duchovní 
smrt je odloučení od Boha. Fyzická smrt je oddělením 
ducha od smrtelného těla.
Pád je nepostradatelnou součástí plánu spasení, který 
připravil Nebeský Otec. V důsledku Pádu mohli mít 
Adam a Eva děti. Oni a jejich potomstvo mohli zažívat 
radost a trápení, rozeznávat dobro od zla a činit 
pokrok. (Viz 2. Nefi 2:22–25.) Protože jsme potomci 
Adama a Evy, ocitáme se ve smrtelnosti v padlém 
stavu, který jsme zdědili. Jsme odloučeni od Boží 
přítomnosti a jsme podrobeni fyzické smrti. Také jsme 
zkoušeni a prověřováni skrze těžkosti smrtelného 
života a pokušení protivníka. Přestože nejsme 
zodpovědni za přestupek Adama a Evy, neseme 
zodpovědnost za své vlastní hříchy. Prostřednictvím 
Usmíření Ježíše Krista můžeme překonat negativní 
důsledky Pádu, získat odpuštění hříchů a nakonec 
zažít plnost radosti.
Související verše z písem: Genesis 1:28; Mosiáš 3:19; Alma 34:9–10

Související téma: Usmíření Ježíše Krista

Smrtelný život
Smrtelný život je období, během kterého se učíme 
a můžeme prokázat, že budeme svobodu jednání 
využívat k tomu, abychom udělali vše, co nám 
Pán přikazuje, a připravili se na věčný život tím, že 
budeme rozvíjet božské vlastnosti. Činíme tak tím, 
že uplatňujeme víru v Ježíše Krista a v Jeho Usmíření, 
činíme pokání, přijímáme spásné obřady a smlouvy, 
jako jsou křest a konfirmace, a věrně vytrváme do 
konce svého smrtelného života v tom, že budeme 
následovat příklad Ježíše Krista.
Ve smrtelnosti je náš duch spojen s naším fyzickým 
tělem, a to nám dává příležitosti růst a rozvíjet se 
tak, jak to v předsmrtelném životě nebylo možné. 
A protože náš Otec v nebi má hmatatelné tělo z masa 
a kostí, je naše tělo nezbytným předpokladem pro 
to, abychom mohli činit pokrok a stát se takovými, 
jako je On. Naše tělo je posvátné a je třeba 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; Jan 14:15; 
2. Nefi 2:27; 3. Nefi 12:48; Moroni 7:45, 47–48; NaS 130:22–23

Související témata: Božstvo; Usmíření Ježíše Krista; Obřady 
a smlouvy; Přikázání



MistrOvství  v  nauce Základní  dOkuMent

6

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. Ti, 
kteří zemřou, aniž by poznali pravdu, a ti, kteří ve 
smrtelnosti nejsou poslušní, vstupují v posmrtném 
světě dočasně na místo, které se nazývá duchovní 
vězení.
Každý člověk bude mít nakonec příležitost naučit se 
zásadám evangelia a přijmout jeho obřady a smlouvy. 
Mnozí věrní budou kázat evangelium těm, kteří jsou 
ve vězení duchů. Ti, kteří se rozhodnou přijmout 
evangelium, činit pokání a přijmout obřady spasení, 
které jsou za ně vykonávány v chrámech, budou až do 
vzkříšení přebývat v ráji. (Viz 1. Petrova 4:6.)
Vzkříšení je opětovné spojení našeho duchovního těla 
s naším zdokonaleným fyzickým tělem z masa a kostí. 
Po vzkříšení budeme nesmrtelní – náš duch a tělo 
už se od sebe nikdy neoddělí. Každý člověk zrozený 
na zemi bude vzkříšen díky tomu, že Ježíš Kristus 
překonal fyzickou smrt. (Viz 1. Korintským 15:20–22.) 
Spravedliví budou vzkříšeni před zlovolnými a vyjdou 
v Prvním vzkříšení.
Po vzkříšení nastane Poslední soud. Ježíš Kristus bude 
soudit každého člověka, aby určil, jakou věčnou slávu 
obdrží. Tento soud bude založen na tužbách každého 
člověka a na tom, jak byl poslušen Božích příkazů. (Viz 
Zjevení 20:12.)
Existují tři království slávy – celestiální království, 
terestriální království a telestiální království. (Viz 
1. Korintským 15:40–42.) 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, 
a se spravedlivými členy své rodiny.
Související verše z písem: Lukáš 24:36–39; Jan 17:3; NaS 131:1–4

Související témata: Usmíření Ježíše Krista; Obřady a smlouvy

3. usmíření Ježíše krista
Ježíš Kristus byl na předsmrtelné radě předustanoven, 
aby byl naším Spasitelem a Vykupitelem. Přišel na 
zemi a ochotně trpěl a zemřel, aby vykoupil veškeré 
lidstvo od negativních důsledků Pádu a aby splatil 
trest za naše hříchy. Vítězství Ježíše Krista nad 
duchovní a fyzickou smrtí prostřednictvím Jeho 
utrpení, smrti a Vzkříšení se nazývá Usmíření. Jeho 

oběť přináší prospěch každému z nás a dokládá 
nekonečnou hodnotu každého dítěte Nebeského 
Otce. (Viz NaS 18:10–11.)

Spaseni můžeme být Jedině prostřednictvím Ježíše 
Krista, protože On je tím jediným, kdo byl schopen 
uskutečnit nekonečné a věčné Usmíření pro veškeré 
lidstvo. (Viz Alma 34:9–10.) Jedině On měl moc 
překonat fyzickou smrt. Po své smrtelné matce, 
Marii, zdědil schopnost zemřít. Od Boha, svého 
nesmrtelného Otce, zdědil moc žít na věky či položit 
svůj život a znovu ho na sebe vzít. Pouze On nás mohl 
vykoupit z našich hříchů. Vzhledem k tomu, že vedl 
dokonalý život bez hříchu, nevztahovaly se na Něj 
požadavky spravedlnosti a mohl splatit dluh za ty, 
kteří činí pokání.

Usmíření Ježíše Krista zahrnovalo Jeho utrpení za 
hříchy lidstva v zahradě getsemanské, prolití krve, 
utrpení a smrt na kříži a Jeho doslovné Vzkříšení. Byl 
prvním, kdo byl vzkříšen. Vstal z hrobu s oslaveným 
nesmrtelným tělem z masa a kostí. (Viz Lukáš 24:36–
39.) Díky Jeho Usmíření bude veškeré lidstvo 
vzkříšeno s dokonalým, nesmrtelným tělem 
a přivedeno zpět do Boží přítomnosti, aby bylo 
souzeno. Smírná oběť Ježíše Krista je jediná možnost, 
jak se můžeme očistit a získat odpuštění svých hříchů, 
tak abychom mohli na věky přebývat v Boží 
přítomnosti. (Viz Izaiáš 1:18; NaS 19:16–19.)

Ježíš v rámci svého Usmíření netrpěl jen za naše 
hříchy, ale také vzal na sebe bolesti, pokušení, nemoci 
a slabosti veškerého lidstva. (Viz Izaiáš 53:3–5; Alma 
7:11–13.) Rozumí našemu utrpení, protože jím prošel. 
Když s vírou přijdeme ke Spasiteli, posílí nás, 
abychom dokázali nést svá břemena a splnit úkoly, 
které bychom vlastními silami splnit nezvládli. (Viz 
Matouš 11:28–30; Eter 12:27.)

Zaplacením trestu za naše hříchy nás však Ježíš 
Kristus nezbavil naší osobní zodpovědnosti. Abychom 
přijali Jeho oběť, očistili se od svých hříchů a zdědili 
věčný život, musíme v Něj uplatňovat víru, činit 
pokání, nechat se pokřtít, přijmout Ducha Svatého 
a věrně vytrvat až do konce svého života.
Související verše z písem: Jan 3:5; 1. Korintským 15:20–22; Mosiáš 
3:19; 3. Nefi 11:10–11; 3. Nefi 27:20; NaS 76:22–24

Související témata: Božstvo – Ježíš Kristus; Plán spasení – Pád; 
Obřady a smlouvy
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Víra v Ježíše Krista
První zásadou evangelia je víra v Pána Ježíše Krista. 
Naše víra může vést ke spasení jedině tehdy, když se 
soustřeďuje na Ježíše Krista. (Viz Helaman 5:12.)
Mít víru v Ježíše Krista v sobě zahrnuje pevné 
přesvědčení, že je Jednorozený Syn Boží a Spasitel 
světa. Bereme na vědomí, že vrátit se k Nebeskému 
Otci a žít s Ním je možné jedině tak, že se spolehneme 
na nekonečné Usmíření Jeho Syna a že v Ježíše 
Krista vložíme důvěru a budeme se řídit Jeho učením. 
Opravdová víra v Ježíše Krista je více než jen pasivní 
přesvědčení – vede ke skutkům a vyjadřujeme ji tím, 
jak žijeme. (Viz Jakub 2:17–18.) Víru lze prohlubovat 
tím, že se modlíme, studujeme písma a dodržujeme 
Boží přikázání.
Související verše z písem: Přísloví 3:5–6; Eter 12:6; NaS 6:36

Související téma: Získávejme duchovní poznání

Pokání
Víra v Ježíše Krista a láska, kterou k Němu 
a k Nebeskému Otci chováme, nás vedou k pokání. 
Pokání je součástí plánu Nebeského Otce určeného 
všem Jeho dětem, které nesou zodpovědnost za svá 
rozhodnutí. Tento dar je umožněn díky Usmíření 
Ježíše Krista. Pokání je změna mysli a srdce. V rámci 
něj je třeba se odvrátit od hříchu, obrátit své myšlenky, 
skutky a tužby k Bohu a uvést svou vůli do souladu 
s vůlí Jeho. (Viz Mosiáš 3:19.)
Pokání zahrnuje uvědomění si vlastních hříchů; výčitky 
svědomí neboli zármutek podle Boha kvůli spáchání 
hříchu; vyznání hříchů Nebeskému Otci a v případě 
nutnosti i druhým; zanechání hříchu; snahu napravit 
pokud možno vše, co člověk svými hříchy způsobil; 
a snahu žít v poslušnosti Božích přikázání. (Viz NaS 
58:42–43.) Pán slibuje, že nám hříchy odpustí při 
křtu, a tuto smlouvu obnovujeme pokaždé, když 
s upřímností přijímáme svátost se záměrem pamatovat 
na Spasitele a dodržovat Jeho přikázání.
Skrze upřímné pokání a milost, kterou nám nabízí 
Usmíření Ježíše Krista, se nám může dostat od Boha 
odpuštění, a my můžeme pocítit pokoj. Ve větší míře 
pociťujeme vliv Ducha a jsme lépe připraveni žít na 
věky s naším Nebeským Otcem a Jeho Synem.
Související verše z písem: Izaiáš 1:18; Jan 14:15; 3. Nefi 27:20; NaS 
19:16–19

Související téma: Obřady a smlouvy

4. Znovuzřízení
Bůh znovuzřídil svou Církev v těchto posledních 
dnech tím, že na zemi obnovil své pravdy, kněžskou 
pravomoc a Církev. Znovuzřízení evangelia 
v posledních dnech předpověděli dávní proroci. 
(Viz Izaiáš 29:13–14; Skutkové 3:19–21.)

Znovuzřízení započalo v roce 1820. Bůh Otec a Jeho 
Syn, Ježíš Kristus, se zjevili Josephu Smithovi 
v odpověď na jeho modlitbu a povolali ho, aby se stal 
Prorokem Znovuzřízení. (Viz Joseph Smith–Životopis 
1:15–20.) Bůh povolal Josepha Smitha, aby se 
v posledních dnech stal svědkem žijícího Krista. 
Joseph Smith jakožto Prorok Znovuzřízení přeložil 
darem a mocí Boží Knihu Mormonovu. (Viz NaS 
135:3.) Kniha Mormonova spolu s Biblí svědčí o Ježíši 
Kristu a obsahuje plnost evangelia. (Viz Ezechiel 
37:15–17.) Kniha Mormonova rovněž svědčí 
o prorockém povolání Josepha Smitha a o pravdivosti 
Znovuzřízení.

V rámci Znovuzřízení vyslal Bůh andělské posly, aby 
znovuzřídili Aronovo a Melchisedechovo kněžství. 
Poté dal pokyn k tomu, aby na zemi byla znovu 
zorganizována Jeho Církev, a to 6. dubna 1830. 
A protože Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů 
ustanovil Bůh sám, je „jedinou pravou a živou [církví] 
na tváři celé země“. (NaS 1:30.)
Související verše z písem: Amos 3:7; Efezským 2:19–20; Efezským 
4:11–14; NaS 13:1; NaS 76:22–24; NaS 107:8

Související témata: Božstvo; Proroci a zjevení

Odpadlictví
Potřeba znovuzřídit v posledních dnech Boží pravdy, 
pravomoc kněžství a Církev vznikla v důsledku 
odpadlictví. K odpadlictví dochází tehdy, když se jeden 
člověk nebo více osob odvrátí od pravd evangelia.
Po Spasitelově Ukřižování a po smrti Jeho apoštolů 
se mnozí lidé odvrátili od pravd, které ustanovil. (Viz 
2. Tessalonicenským 2:1–3.) Došlo k překroucení 
nebo ztrátě určitých zásad evangelia a částí svatých 
písem. V církevní organizaci a v obřadech kněžství 
byly provedeny neoprávněné změny. Pán kvůli 
všeobecně rozšířené zlovolnosti odňal ze země 
pravomoc a klíče kněžství. Přestože existovalo mnoho 
dobrých a upřímných lidí, kteří uctívali Boha v souladu 
se světlem, které měli, a dostávali odpovědi na své 
modlitby, byl svět ponechán bez božského zjevení, 
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které nám předávají žijící proroci. Toto období je 
známo jako velké odpadlictví.
Během historie světa nastávala i další období 
všeobecného odpadlictví.
Související témata: Proroci a zjevení; Kněžství a klíče kněžství; 
Obřady a smlouvy

Dispensace
Kdykoli Boží děti upadly do stavu odpadlictví, podal 
jim Bůh s láskou pomocnou ruku tím, že povolal 
proroky, skrze něž lidem znovu udělil požehnání 
evangelia. Období, během něhož Pán zjevuje své 
pravdy, pravomoc kněžství a obřady, se nazývá 
dispensace. 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.
Dispensace jsou spojeny se jménem Adama, Enocha, 
Noéma, Abrahama, Mojžíše, Ježíše Krista a dalších. 
Znovuzřízení evangelia v posledních dnech, které Pán 
započal prostřednictvím Proroka Josepha Smitha, je 
součástí tohoto vzorce dispensací.
V každé dispensaci Pán a Jeho proroci usilují 
o založení Sionu. Sionem se označuje Pánův lid 
smlouvy, jehož příslušníci jsou čistí v srdci, sjednocení 
ve spravedlivosti a navzájem o sebe pečují. (Viz Mojžíš 
7:18.) Sionem se rovněž označuje místo, kde tito lidé, 
kteří jsou čistí v srdci, žijí.
V dnešní době žijeme v poslední dispensaci – 
v dispensaci plnosti časů. Je to jediná dispensace, která 
neskončí odpadlictvím. Církev Ježíše Krista Svatých 
posledních dnů nakonec naplní celou zemi a bude 
existovat na věky. (Viz Daniel 2:44.)
Související témata: Proroci a zjevení; Kněžství a klíče kněžství; 
Obřady a smlouvy

5. Proroci a zjevení
Prorok je člověk, který byl povolán Bohem, aby mluvil 
v Jeho zastoupení. (Viz Jeremiáš 1:4–5; Amos 3:7; Jan 
15:16; NaS 1:37–38.) Proroci svědčí o Ježíši Kristu 
a učí Jeho evangeliu. Oznamují Boží vůli a Jeho 
pravou povahu. Odsuzují hřích, varují před jeho 
následky a pomáhají nám vyhnout se tomu, abychom 
byli oklamáni. (Viz Ezechiel 3:16–17; Efezským 4:11–
14.) Čas od času prorokují o budoucích událostech. 
Proroci jsou schopni vykonávat tyto zodpovědnosti 
díky tomu, že získávají pravomoc a zjevení od Boha.

Zjevení je sdělení od Boha přicházející k Jeho dětem. 
Většina zjevení přichází skrze vnuknutí, myšlenky 
a pocity od Ducha Svatého. Zjevení může přijít také 
skrze vidění, sny a návštěvy andělů.

Pán během svého působení ve smrtelnosti a pak 
znovu v naší době zorganizoval svou Církev na 
základě proroků a apoštolů. (Viz Efezským 2:19–20.) 
Dnešním Božím prorokem pro veškerý lid na zemi je 
president Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů. 
Presidentovi Církve vyjadřujeme podporu jako 
prorokovi, vidoucímu a zjevovateli a jako jedinému 
člověku na zemi, který přijímá zjevení pro vedení celé 
Církve. Pokud budeme věrně přijímat a dodržovat 
učení presidenta Církve, Bůh nám požehná schopností 
překonávat klam a zlo. (Viz NaS 21:4–6.) Podporu 
jako prorokům, vidoucím a zjevovatelům vyjadřujeme 
také rádcům v Prvním předsednictvu a členům Kvora 
Dvanácti apoštolů.

Písma – Bible, Kniha Mormonova, Nauka a smlouvy 
a Drahocenná perla – obsahují zjevení daná skrze 
dávné proroky i proroky posledních dnů. Když 
studujeme slova proroků, můžeme poznat pravdu 
a obdržet vedení.

Zatímco Bůh zjevení určená všem Jeho dětem předává 
skrze proroky, může se jednotlivcům dostat zjevení 
proto, aby získali pomoc s konkrétními potřebami, 
zodpovědnostmi a otázkami a aby jim pomohlo posílit 
jejich svědectví. Osobní inspirace od Pána však nikdy 
nebude v rozporu se zjevením, které Bůh udílí 
prostřednictvím svých proroků.
Související verše z písem: Abraham 3:22–23; Matouš 16:15–19; 
2. Timoteovi 3:15–17; 2. Nefi 32:3; NaS 8:2–3; NaS 76:22–24

Související témata: Získávejme duchovní poznání; Kněžství a klíče 
kněžství

6. kněžství a klíče kněžství
Kněžství je věčná moc a pravomoc Boha. 
Prostřednictvím kněžství Bůh stvořil nebesa a zemi 
a tímto kněžstvím je ovládá. Touto mocí vykupuje své 
děti a zajišťuje jim oslavení.

Bůh dává kněžskou pravomoc způsobilým mužským 
členům Církve, aby mohli jednat v Jeho jménu pro 
spasení a poučení všech Jeho dětí. (Viz NaS 121:36, 
41–42.)

Klíče kněžství jsou právem předsednictví neboli mocí, 
kterou Bůh uděluje člověku, aby vedl a řídil království 
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Boží na zemi. (Viz Matouš 16:15–19.) Klíče kněžství 
jsou nutné k řízení kázání evangelia a k vykonávání 
obřadů spasení.

Ježíš Kristus drží všechny klíče kněžství přináležející 
k Jeho Církvi. Každému ze svých apoštolů předal 
všechny klíče, které přináležejí ke království Božímu 
na zemi. President Církve je jediný člověk, který má 
pravomoc používat všechny tyto klíče kněžství. 
Presidenti chrámů, misií a kůlů, biskupové a presidenti 
kvor jsou také držiteli klíčů kněžství, které jim umožňují 
předsedat nad prací, kterou byli pověřeni, a řídit ji.

Všichni lidé, kteří slouží v Církvi, muži i ženy, jsou 
povoláváni pod vedením toho, kdo je držitelem klíčů 
kněžství. Díky tomu jsou oprávněni mít moc, kterou 
potřebují k tomu, aby mohli sloužit a naplňovat 
zodpovědnosti vyplývající z jejich povolání. (Viz NaS 
42:11.)

Ti, kteří jsou vysvěcováni k Aronovu 
a Melchisedechovu kněžství, na sebe berou přísahu 
a smlouvu kněžství. Pokud zvelebují své povolání 
a věrně přijímají Pána a Jeho služebníky, dostane se 
jim požehnání oslavení. Ženám je rovněž přislíbeno 
požehnání oslavení, pokud budou věrné smlouvám, 
které uzavřely s Pánem.
Související verše z písem: Jan 15:16; Efezským 2:19–20

Související témata: Znovuzřízení; Proroci a zjevení; Obřady a smlouvy

Aronovo kněžství
Aronovu kněžství se často říká přípravné kněžství. 
Aronovo kněžství „drží klíče služby andělů a evangelia 
pokání a křtu“. (NaS 13:1.) Prostřednictvím používání 
tohoto kněžství se připravuje, žehná a roznáší svátost. 
Úřady Aronova kněžství jsou jáhen, učitel, kněz a biskup.

Melchisedechovo kněžství
Melchisedechovo kněžství je vyšší neboli větší kněžství 
a „má za všech věků světa právo předsednictví a má 
moc a pravomoc nad všemi úřady v církvi, aby řídilo 
duchovní věci“ (NaS 107:8). Vykonávání veškerých 
požehnání, obřadů, smluv a řízení organizací Církve 
podléhá pravomoci presidenta Církve, který je 
presidentem Melchisedechova kněžství. Toto kněžství 
bylo dáno Adamovi a je na zemi pokaždé, když Pán 
zjevuje své evangelium. V Melchisedechově kněžství 
jsou tyto úřady: starší, vysoký kněz, patriarcha, 
sedmdesátník a apoštol.
Související verše z písem: Efezským 4:11–14

7. Obřady a smlouvy
Obřady
Obřad je posvátný úkon, který je vykonáván 
pravomocí kněžství. Každý obřad byl ustanoven 
Bohem, aby nás učil duchovním pravdám, a to často 
prostřednictvím symboliky.
Některé obřady jsou nezbytné pro oslavení a nazývají 
se spásné obřady. Jedině tím, že přijmeme a budeme 
dodržovat spásné obřady a s nimi spojené smlouvy, 
můžeme obdržet všechna požehnání, která jsou nám 
prostřednictvím Usmíření Ježíše Krista dostupná. 
Bez těchto spásných obřadů se nemůžeme stát 
takovými, jako je náš Nebeský Otec, ani se vrátit do 
Jeho přítomnosti, abychom tam na věky žili. (Viz NaS 
84:20–22.) Spásné obřady se vykonávají pod vedením 
držitelů klíčů kněžství.
Prvním spásným obřadem evangelia je křest 
ponořením do vody vykonaný někým, kdo má 
patřičnou pravomoc. Křest je nutným předpokladem 
pro to, aby se člověk mohl stát členem Církve Ježíše 
Krista a mohl vstoupit do celestiálního království. 
(Viz Jan 3:5.)
Poté, co je člověk pokřtěn, ho jeden nebo více nositelů 
Melchisedechova kněžství konfirmuje za člena Církve 
a udělí mu dar Ducha Svatého. (Viz 3. Nefi 27:20.) 
Dar Ducha Svatého se liší od vlivu Ducha Svatého. 
Před křtem může člověk pociťovat vliv Ducha Svatého 
a získat svědectví o pravdě. Člověk, který po přijetí 
daru Ducha Svatého dodržuje své smlouvy, má právo 
na stálé společenství Ducha Svatého.
Ke spásným obřadům dále patří vysvěcení 
k Melchisedechovu kněžství (pro muže), chrámové 
obdarování a zpečetění manželství. 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 důležité také pro 
náš duchovní rozvoj.
Související verše z písem: Malachiáš 4:5–6; Matouš 16:15–19; 
1. Petrova 4:6; NaS 131:1–4

Související témata: Božstvo – Duch Svatý; Plán spasení – život po 
smrti; Usmíření Ježíše Krista; Kněžství a klíče kněžství
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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 
Exodus 19:5–6; NaS 82:10.) Nebudeme- li své smlouvy 
dodržovat, zaslíbená požehnání nezískáme.
Smlouvy jsou součástí všech spásných obřadů 
kněžství. Smlouvu s Pánem uzavíráme například 
prostřednictvím křtu (viz Mosiáš 18:8–10) a muži, 
kteří přijímají Melchisedechovo kněžství, vstupují 
do přísahy a smlouvy kněžství. Smlouvy, které jsme 
uzavřeli, obnovujeme tím, že přijímáme svátost.
Další smlouvy uzavíráme tehdy, když přijímáme 
spásné obřady obdarování a zpečetění manželství 
v chrámu. Na účast na obřadech a uzavírání smluv 
v chrámu se připravujeme tím, že žijeme podle 
měřítek způsobilosti, která stanovil Pán. (Viz Žalm 
24:3–4.) Je životně důležité, abychom byli způsobilí 
vstoupit do chrámu, protože chrám je doslova domem 
Páně. Ze všech míst pro uctívání na zemi je to to 
nejsvatější místo.

8. Manželství a rodina
Manželství mezi mužem a ženou je ustanoveno 
Bohem a rodina je ústředním bodem Jeho plánu 
spasení a našeho štěstí. (Viz Genesis 2:24; NaS 49:15–
17.) Muž a žena mohou naplnit svůj božský, věčný 
potenciál jedině tehdy, když vstoupí do smlouvy 
celestiálního manželství a budou ji věrně dodržovat. 
(Viz 1. Korintským 11:11; NaS 131:1–4.)

Bůh přikázal svým dětem, aby se množily a naplnily 
zemi. (Viz Genesis 1:28.) Posvátné moci plození mají 
být používány pouze mezi mužem a ženou, kteří jsou 
zákonně oddáni jako manžel a manželka. (Viz Genesis 
39:9; Alma 39:9.) Manžel s manželkou mají posvátnou 
zodpovědnost vzájemně se milovat a vzájemně o sebe 
pečovat a pečovat o své děti. Rodiče mají své děti 
vychovávat v lásce a spravedlivosti a starat se o jejich 
fyzické a duchovní potřeby.

Štěstí v rodinném životě dosáhneme s největší 
pravděpodobností tehdy, když je založeno na učení 
Pána Ježíše Krista. V souladu s božským záměrem 
mají otcové v lásce a spravedlivosti předsedat své 
rodině a mají se starat o 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 proto, aby mohly vznikat 
rodiny a aby mohly být zpečetěny a oslaveny na 
věčnosti. Prostřednictvím práce na rodinné historii 
a chrámové služby můžeme zpřístupnit obřady 
a smlouvy evangelia svým předkům. (Viz Malachiáš 
4:5–6.)

(Upraveno z dokumentu „Rodina – prohlášení světu“, 
Liahona, listopad 2010, 129.)
Související verše z písem: Mojžíš 1:39; Genesis 1:26–27; Exodus 
20:3–17; Matouš 16:15–19; Jan 17:3; 1. Korintským 6:19–20; 2. Nefi 
2:22–25; Mosiáš 2:41; Alma 41:10; NaS 84:20–22

Související témata: Plán spasení; Přikázání

9. Přikázání
Přikázání jsou zákony a požadavky, které nám Bůh 
dává, aby nám pomohl činit pokrok a stát se takovými, 
jako je On. Přikázání jsou projevem lásky, kterou 
k nám Bůh chová. My svou lásku k Němu 
projevujeme tím, že Jeho přikázání dodržujeme. (Viz 
Jan 14:15.) Dodržování přikázání bude vždy zdrojem 
štěstí a požehnání od Pána. (Viz Mosiáš 2:41; Alma 
41:10.) Bůh nám nikdy nedá žádné přikázání, aniž by 
pro nás připravil cestu, abychom ho mohli 
uposlechnout. (Viz 1. Nefi 3:7.)

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.“ (Viz Matouš 22:36–39.) 
Milovat Boha a sloužit Mu můžeme tím, že se 
rozhodneme mít rádi druhé a sloužit jim. (Viz Mosiáš 
2:17; Moroni 7:45, 47–48.)

Jedním z prvních přikázání daných člověku bylo to, že 
je třeba světit den sabatu. Bůh svým dětem přikazuje, 
aby Ho v den sabatu ctily tím, že budou činit Jeho vůli 
namísto své vlastní, a těm, kteří budou Jeho den světit, 
slibuje velká požehnání. (Viz Izaiáš 58:13–14.)

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.
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Mezi Boží přikázání patří denně se modlit, studovat 
slovo Boží, činit pokání, dodržovat zákon cudnosti, 
platit plný desátek (viz Malachiáš 3:8–10), postit se 
(viz Izaiáš 58:6–7), odpouštět druhým (viz NaS 64:9–
11), dodržovat Slovo moudrosti (viz NaS 89:18–21) 
a učit druhé evangeliu (viz Matouš 5:14–16; NaS 
18:15–16).

Související verše z písem: Genesis 39:9; 2. Timoteovi 3:15–17; Jakub 
1:5–6; 2. Nefi 32:3; 2. Nefi 32:8–9; Mosiáš 18:8–10; Alma 39:9; 
3. Nefi 18:15, 20–21; NaS 58:42–43; NaS 82:10

Související témata: Získávejme duchovní poznání; Usmíření Ježíše 
Krista – Pokání; Obřady a smlouvy

Chcete- li získat další informace o těchto tématech, 
jděte na stránky gospeltopics. lds. org nebo se podívejte 
do brožurky Věrni víře – slovník evangelia (2004).
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Verše z mistrovství v nauce
Toto je seznam 100 veršů a pasáží z mistrovství v nauce:

starý zákon nový zákon kniha Mormonova nauka a smlouvy a historie 
církve

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 2:22–25 nas 1:30

abraham 3:22–23 Matouš 16:15–19 2. nefi 2:27 nas 1:37–38

Genesis 1:26–27 Matouš 22:36–39 2. nefi 26:33 nas 6:36

Genesis 1:28 lukáš 24:36–39 2. nefi 28:30 nas 8:2–3

Genesis 2:24 Jan 3:5 2. nefi 32:3 nas 13:1

Genesis 39:9 Jan 7:17 2. nefi 32:8–9 nas 18:10–11

exodus 19:5–6 Jan 14:15 Mosiáš 2:17 nas 18:15–16

exodus 20:3–17 Jan 15:16 Mosiáš 2:41 nas 19:16–19

Jozue 24:15 Jan 17:3 Mosiáš 3:19 nas 21:4–6

Žalm 24:3–4 skutkové 3:19–21 Mosiáš 4:9 nas 29:10–11

Přísloví 3:5–6 1. korintským 2:5, 9–11 Mosiáš 18:8–10 nas 42:11

izaiáš 1:18 1. korintským 6:19–20 alma 7:11–13 nas 49:15–17

izaiáš 5:20 1. korintským 11:11 alma 34:9–10 nas 58:42–43

izaiáš 29:13–14 1. korintským 15:20–22 alma 39:9 nas 64:9–11

izaiáš 53:3–5 1. korintským 15:40–42 alma 41:10 nas 76:22–24

izaiáš 58:6–7 efezským 2:19–20 Helaman 5:12 nas 82:10

izaiáš 58:13–14 efezským 4:11–14 3. nefi 11:10–11 nas 84:20–22

Jeremiáš 1:4–5 2. tessalonicenským 2:1–3 3. nefi 12:48 nas 88:118

ezechiel 3:16–17 2. timoteovi 3:15–17 3. nefi 18:15, 20–21 nas 89:18–21

ezechiel 37:15–17 Židům 12:9 3. nefi 27:20 nas 107:8

daniel 2:44 Jakub 1:5–6 eter 12:6 nas 121:36, 41–42

amos 3:7 Jakub 2:17–18 eter 12:27 nas 130:22–23

Malachiáš 3:8–10 1. Petrova 4:6 Moroni 7:45, 47–48 nas 131:1–4

Malachiáš 4:5–6 Zjevení 20:12 Moroni 10:4–5 nas 135:3



Rozvrh každodenní četby písem

Led Úno Bře Dub Kvě Čen Čec Srp Zář Říj Lis Pro

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11

12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13

14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14

15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15

16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16

17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17

18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18

19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19

20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21

22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22

23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23

24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24

25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25

26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26

27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27

28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28

29 (29) 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29

30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30

31 31 31 31 31 31 31









































































































 Toto prohlášení přečetl president Gordon B. Hinckley jako součást svého poselství 
na generálním shromáždění Pomocného sdružení, které se konalo 23. září 1995 v Salt Lake City v Utahu. 

  PRVNÍ PŘEDSEDNICTVO A RADA DVANÁCTI APOŠTOLŮ 
CÍRKVE JEŽÍŠE KRISTA SVATÝCH POSLEDNÍCH DNŮ    MY, PRVNÍ PŘEDSEDNICTVO  a Rada Dvanácti apoštolů 

Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů slavnostně 
prohlašujeme, že manželství mezi mužem a ženou je usta-
noveno Bohem a že rodina je středem Stvořitelova plánu 
pro věčný osud jeho dětí.

   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. Pohlaví je základní charakteristikou předsmrtelné, 
smrtelné a věčné totožnosti a účelu jednotlivce. 

   V PŘEDSMRTELNÉ ŘÍŠI  duchovní synové a dcery znali Boha a 
uctívali ho jako svého Věčného Otce a přijali Jeho plán, po-
dle kterého Jeho děti mohou obdržet hmotné tělo a získat 
pozemskou zkušenost, aby pokročily směrem k dokonalosti 
a nakonec naplnily své božské určení jako dědicové věčné-
ho života. Božský plán štěstí umožňuje, aby rodinné vztahy 
pokračovaly věčně, i za hrob. Posvátné obřady a smlouvy, 
které lze obdržet ve svatých chrámech, umožňují jedincům 
vrátit se do přítomnosti Boží a rodinám umožňují, aby byly 
sjednoceny na věčnost.

   PRVNÍ PŘIKÁZÁNÍ,  které dal Bůh Adamovi a Evě, se týkalo 
jejich možnosti být rodiči, a to jako manžel a manželka. Pro-
hlašujeme, že přikázání, které Bůh dal svým dětem, aby se 
množily a naplnily zemi, je stále v platnosti. Dále prohla-
šujeme, že Bůh přikazuje, aby posvátné moci plození bylo 
používáno pouze mezi mužem a ženou, kteří jsou zákonně 
oddáni jako manžel a manželka.

   PROHLAŠUJEME,  že způsob, kterým je tvořen smrtelný život, 
je božsky určený. Potvrzujeme posvátnost života a jeho dů-
ležitost ve věčném Božím plánu.

   MANŽEL S MANŽELKOU  mají posvátnou zodpovědnost vzá-
jemně se milovat a vzájemně o sebe pečovat a pečovat o své 
děti. „Aj, dědictví od Hospodina jsou dítky.“ ( Žalm 127:3 .) 

Rodiče mají posvátnou povinnost vychovávat své děti 
v lásce a spravedlivosti, starat se o jejich tělesné a duchovní 
potřeby a učit je vzájemně se milovat a sloužit jeden dru-
hému, dodržovat přikázání Boží a být občany, kteří dodr-
žují zákony, kdekoli žijí. Manželé a manželky – matky a 
otcové – se budou před Bohem zodpovídat z toho, jak tyto 
povinnosti plnili.

   RODINA  je ustanovena Bohem. Manželství mezi mužem a 
ženou je základem Jeho věčného plánu. Děti mají prá-
vo na to, aby se narodily v manželském svazku a byly 
vychovávány otcem a matkou, kteří s naprostou věrností 
ctí manželské smlouvy. Štěstí v rodinném životě dosáhne-
me s největší pravděpodobností tehdy, když je založeno 
na učení Pána Ježíše Krista. Úspěšná manželství a rodiny 
jsou založeny a udržovány na zásadách víry, modlitby, po-
kání, odpuštění, úcty, lásky, soucitu, práce a hodnotných 
odpočinkových činností. Otcové jsou božsky určeni, aby 
v lásce a spravedlivosti předsedali svým rodinám, a jsou 
zodpovědni za to, že se postarají o životní potřeby a ochra-
nu svých rodin. Matky jsou zodpovědny především za vý-
chovu 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. V případě 
potřeby má poskytnout podporu příbuzenstvo. 

   VARUJEME  ty jedince, kteří porušují smlouvy cudnosti, kteří 
týrají nebo zneužívají manželského partnera nebo své po-
tomstvo nebo kteří neplní rodinné zodpovědnosti, že jedno-
ho dne se budou zodpovídat před Bohem. Dále varujeme, že 
rozpad rodiny přivede na jedince, obce a národy pohromy 
předpověděné dávnými i současnými proroky. 

   VYZÝVÁME  odpovědné občany a vládní úředníky, ať jsou 
kdekoli, aby podporovali ty kroky, které jsou určené k udr-
žení a posilování rodiny jako základní jednotky společnosti.    

 RODINA
  PROHLÁŠENÍ 

SVĚTU
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Cíl Seminářů a institutů náboženství
Naším účelem je pomáhat mládeži a mladým dospělým porozumět učení 
a Usmíření Ježíše Krista a spoléhat se na ně, stát se způsobilými obdržet 
požehnání chrámu, a připravovat sebe, svou rodinu a ostatní na věčný 
život s Otcem v nebi.
Aby učitelé a studenti v semináři a v institutu náboženství těchto 
výukových záměrů Cíle dosáhli, jsou konkrétně povzbuzováni, aby v praxi 
používali základní zásady výuky a studia evangelia.

Učitelé a studenti mají:
• učit a studovat s Duchem.
• pěstovat studijní prostředí, které je láskyplné, uctivé a má určitý záměr.
• denně studovat písma a číst text z příručky pro daný kurz.
• snažit se porozumět souvislostem a obsahu písem a slov proroků.
• rozpoznávat nauky a zásady evangelia a snažit se jim porozumět, 

pocítit jejich pravdivost a důležitost a uplatňovat je.
• vysvětlovat nauky a zásady evangelia, dělit se o ně s druhými a vydávat 

o nich svědectví.
• osvojit si mistrovství v nauce.




