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Jak pouÏívat tuto pfiíruãku
V této pfiíruãce je obsaÏeno 35 lekcí, které se t˘kají základních zásad
evangelia a zodpovûdností nositelÛ Aronova a Melchisedechova knûÏ-
ství. Vedoucí a uãitelé mají pod vedením Ducha pfiipravovat a uãit
lekce, které se zamûfiují na duchovní, du‰evní a ãasné potfieby ãlenÛ
jejich odboãky nebo sboru.

Tato pfiíruãka má b˘t pouÏívána jako materiál pro v˘uku Melchisede-
chova knûÏství i Aronova knûÏství v církevních jednotkách, kde pfií-
ruãka Uãení presidentÛ Církve a pfiíruãky pro Aronovo knûÏství dosud
nejsou publikovány v daném jazyce. V‰ichni nositelé Melchisede-
chova knûÏství a v‰ichni vedoucí a instruktofii Aronova knûÏství
v tûchto jednotkách mají mít k dispozici v˘tisk této pfiíruãky. Pokud
místní vedoucí potfiebují zjistit, v kter˘ch letech se mají pfiíruãky
Povinnosti a poÏehnání knûÏství ãásti A a B podle osnov pouÏívat, mají
nahlédnout do dokumentu Informace pro vedoucí knûÏství a pomocn˘ch
organizací o studijních osnovách.

V církevních jednotkách, kde je k dispozici pfiíruãka Uãení presidentÛ
Církve a pfiíruãky pro Aronovo knûÏství, má b˘t pfiíruãka Povinnosti a
poÏehnání knûÏství pouÏívána jako 1) materiál pro v˘uku Melchisede-
chova knûÏství bûhem první a ãtvrté nedûle v mûsíci, 2) jako doplÀkov˘
materiál pro v˘uku Aronova knûÏství a 3) jak je stanoveno pro lekce
„Uãení pro na‰i dobu“ v Pomocném sdruÏení bûhem ãtvrté nedûle
v mûsíci. V tûchto jednotkách mají mít v˘tisky této pfiíruãky k dispozici
vedoucí a instruktofii v Pomocném sdruÏení, v Melchisedechovû knûÏ-
ství a v Aronovû knûÏství. Kromû toho mohou vedoucí povzbuzovat
nositele Melchisedechova knûÏství, aby si zakoupili v˘tisk této pfiíruãky
pro osobní studium a pro v˘uku rodiny ve svém domovû.

Pfiíprava na v˘uku
Mezi pomÛcky k v˘uce v této pfiíruãce patfií oddíl „Pfiíprava uãitele“,
otázky, které mÛÏe uãitel pokládat, návrhy k zapojení ãlenÛ tfiídy a
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pokyny pro pouÏívání obrázkÛ a schémat. Kromû navrhovan˘ch otá-
zek k diskusi a metod v˘uky si uãitelé mohou vybrat jiné metody
nebo pfiístupy k v˘uce lekcí, o kter˘ch ze zku‰enosti vûdí, Ïe díky
nim mohou do v˘uky efektivnû zapojit ãleny tfiídy a dát podnût
k jejich aktivní úãasti a k navození studijní atmosféry. Témûfi v kaÏdé
lekci se doporuãuje pouÏít tabuli – je-li to moÏné, uãitelé by si mûli
zajistit tabuli a kfiídu pro kaÏdou lekci. Mnohé názorné pomÛcky,
které jsou v pfiíruãce navrhovány k pouÏití ve formû vût‰ích archÛ
papíru, lze nakreslit nebo napsat na tabuli. Dal‰í námûty pro v˘uku
lze najít v pfiíruãkách Pfiíruãka pro v˘uku (34595 121) a Uãení – není
vût‰ího povolání (36123 121).

âlenové tfiídy mají b˘t povzbuzováni, aby se pfiipravovali na diskusi
ve tfiídû tím, Ïe budou bûhem t˘dne studovat zadanou lekci. Také mají
b˘t povzbuzováni k tomu, aby si pfiiná‰eli písma.

Zapojení postiÏen˘ch ãlenÛ do v˘uky
Bûhem svého pozemského pÛsobení vy‰el JeÏí‰ na horu poblíÏ Galilej-
ského mofie.

„I pfii‰li k nûmu zástupové mnozí, majíce s sebou kulhavé, slepé,
nûmé, polámané a jiné mnohé. I kladli je k nohám JeÏí‰ov˘m, a on je
uzdravoval,

Tak Ïe se zástupové divili, vidouce, ano nûmí mluví, polámaní zdraví
jsou, kulhaví chodí, slepí vidí. I velebili Boha Izraelského.“ (Matou‰
15:30–31.)

Spasitel nám dal pfiíklad, jak máme mít soucit s tûmi, ktefií jsou nûjak
postiÏeni. KdyÏ po svém Vzkfií‰ení nav‰tívil Nefity, fiekl:

„Vizte, nitro mé je naplnûno soucitem vÛãi vám.

Máte mezi sebou nûjaké, ktefií jsou nemocní? Pfiiveìte je sem. Máte
nûjaké, ktefií jsou chromí nebo slepí nebo kulhající nebo zmrzaãení
nebo malomocní nebo ochrnutí nebo ktefií jsou hlu‰í anebo jakkoli
suÏovaní? Pfiiveìte je sem a já je uzdravím, neboÈ mám s vámi soucit;
nitro mé je plné milosrdenství.“ (3. Nefi 17:6–7.)

Uãitel v Církvi má vynikající pfiíleÏitost projevovat soucit vÛãi tûm,
ktefií jsou nûjak postiÏení. Má pro nû mít porozumûní a má mít touhu
zapojit je do ãinností spojen˘ch s v˘ukou ve tfiídû. Následující pokyny
mají uãiteli pomoci vytvofiit si vztah se ãleny se zvlá‰tními potfiebami:

■ Poznejte potfieby a schopnosti kaÏdého ãlena tfiídy.

■ NeÏ nûjakého handicapovaného ãlena tfiídy poÏádáte, aby nûco pfieãetl,
aby se pomodlil nebo se jinak zapojil do v˘uky, promluvte si s ním o
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tom pfiedem. Zeptejte se ho napfiíklad: „Mohl byste ve tfiídû nûco pfie-
ãíst?“ nebo „Nevadilo by vám, kdybyste se ve tfiídû pomodlil?“

■ Abyste poznali zvlá‰tní potfieby nûjakého handicapovaného ãlena,
poraìte se s vedoucími knûÏství, rodiãi, ãleny rodiny, a je-li to
vhodné, i s dan˘m ãlenem.

■ Postarejte se o to, aby se kaÏd˘ ãlen tfiídy choval k ostatním ãlenÛm
tfiídy s úctou a porozumûním.

■ Buìte pfiirození, pfiátel‰tí a vfielí. Pamatujte na to, Ïe kaÏd˘ ãlovûk
potfiebuje lásku a porozumûní.

Uãitelé v Církvi musejí pamatovat na to, Ïe kaÏd˘ ãlen, nehledû na své
fyzické, du‰evní, psychické nebo spoleãenské schopnosti, má schop-
nost rÛst na cestû k oslavení. Uãitel má povinnost pomáhat kaÏdému
jednotlivci nauãit se v‰emu, ãemu se nauãit dokáÏe. Pamatujte na slova
Spasitele: „CoÏkoli jste ãinili jednomu z bratfií tûchto m˘ch nejmen‰ích,
mnû jste uãinili.“ (Matou‰ 25:40.)





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



 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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Cílem této lekce je pomoci nám porozumût tomu, co je to knûÏství a jak
mÛÏeme zvelebovat své povolání v knûÏství.

Úvod
PoÏádejte bratry, aby si vzpomnûli na dobu, kdy pfiijali knûÏství. Duch
Pánû byl zajisté pfiítomen v okamÏiku, kdy pfiijali knûÏství vkládáním
rukou tûch, ktefií k tomu mûli patfiiãnou pravomoc. Zatímco bratfii o
tomto záÏitku pfiemítají, vyzvûte je, aby si poloÏili následující otázky:

1. Co se se mnou toho dne ve skuteãnosti stalo?

2. Zmûnil jsem se nûjak po pfiijetí knûÏství?

3. Zmûnil jsem se nûjak od té doby díky tomu, Ïe jsem nositelem
knûÏství?

4. Jsem schopen prostfiednictvím knûÏství slouÏit druh˘m?

5. Je Nebesk˘ Otec spokojen s tím, jak knûÏství uÏívám?

KnûÏství je moc BoÏí
„KdyÏ jako nositelé knûÏství [jednáme] ve jménu Pánû, ãiníme tak ve
jménu a v zastoupení na‰eho Nebeského Otce. KnûÏství je moc, kterou
Nebesk˘ Otec pÛsobí prostfiednictvím lidí.“ (Harold B. Lee, Conference
Report, Apr. 1973, 128; nebo Ensign, July 1973, 98.)

KnûÏství je vûãná moc a pravomoc Boha. BÛh uskuteãÀuje své dílo
prostfiednictvím knûÏství. Touto mocí stvofiil v‰echny vûci, a jejím pro-
stfiednictvím vládne zemi a nebi. V Drahocenné perle ãteme, Ïe knûÏ-
ství, „které bylo na poãátku, bude také na konci svûta“ (MojÏí‰ 6:7).

BÛh a JeÏí‰ Kristus pfiedávají zpÛsobil˘m muÏÛm moc knûÏství proto,
aby Jim pomohli „uskuteãniti nesmrtelnost a vûãn˘ Ïivot ãlovûka“.
(MojÏí‰ 1:39.) KnûÏství je pravomoc BoÏí, kterou muÏi získávají proto,
aby ve v‰ech vûcech jednali pro spasení lidstva.

Ti, jiÏ jsou nositeli knûÏství, mají pravomoc jednat v BoÏím jménu.
President Joseph Fielding Smith fiekl v‰em nositelÛm knûÏství:
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„Jsme zmocnûnci Pána; zastupujeme Ho; dal nám pravomoc, která nás
zmocÀuje k tomu, abychom ãinili v‰e, co je nutné ke spasení a oslavení
nás samotn˘ch, stejnû jako Jeho ostatních dûtí zde na zemi.

Jsme vyslanci Pána JeÏí‰e Krista. Na‰ím posláním je zastupovat Ho.
Vede nás k tomu, … abychom dûlali to, co by dûlal On, kdyby zde byl
osobnû pfiítomen.“ (Conference Report, Apr. 1971, 47; nebo Ensign, June
1971, 49.)

Moc knûÏství pfiichází spravedliv˘m Ïivotem
„V‰ichni, ktefií jsme nositeli knûÏství, máme pravomoc jednat za Pána.
Av‰ak úãinnost této pravomoci – nebo, chcete-li, moc, která touto pra-
vomocí pfiichází – závisí na tom, jak Ïijeme. Závisí na na‰í spravedli-
vosti.“ (H. Burke Peterson, Conference Report, Apr. 1976, 50; nebo
Ensign, May 1976, 33.)

V Nauce a smlouvách nám Pán jasnû fiíká, Ïe musíme Ïít spravedlivû,
abychom mohli mít nejen pravomoc, ale i moc knûÏství:

„Vizte, mnozí jsou povoláni, ale málo je vyvolen˘ch. A proã nejsou
vyvoleni?

ProtoÏe srdce jejich tolik ulpívá na vûcech tohoto svûta a usilují o pocty
lidí, Ïe se nenauãí tomuto jedinému pouãení –

Îe práva knûÏství jsou neoddûlitelnû spojena s mocemi nebesk˘mi a Ïe
moci nebeské nemohou b˘ti ovládány ani pouÏívány, pouze podle
zásad spravedlivosti.

Îe nám mohou b˘ti pfiedána, je pravda; ale kdyÏ se snaÏíme zakr˘vati
hfiíchy své nebo uspokojovati p˘chu svou, marnivou ctiÏádost svou
nebo uplatÀovati moc nebo panství nebo donucování na du‰i dûtí lid-
sk˘ch v jakékoli mífie nespravedlivosti, vizte, nebesa se stáhnou; Duch
Pánû je zarmoucen; a kdyÏ se stáhne, amen s knûÏstvím neboli s pravo-
mocí onoho muÏe.“ (NaS 121:34–37.)

■ V tûchto ver‰ích nám Pán objasÀuje, proã nûktefií nositelé knûÏství
nejsou schopni pouÏívat knûÏství s mocí. Proã nám tyto vûci brání
v tom, abychom mûli moc knûÏství?

Zdrojem moci knûÏství je BÛh, kter˘ pracuje prostfiednictvím Ducha
Svatého. Aby nás Duch Svat˘ pfii pouÏívání knûÏství vedl, musíme
dodrÏovat pfiikázání a Ïít zpÛsobile. Moc knûÏství k nám pfiichází
pouze od Nebeského Otce skrze Ducha Svatého. S mocí knûÏství
mÛÏeme konat Pánovo dílo. Bez ní je to v‰ak nemoÏné.

■ UkaÏte obrázek 1a „Nositelé knûÏství Ïehnají nemocn˘m dnes stejnû
tak, jako to ãinil Kristus v dobách dávn˘ch“.

„Îijeme-li tak, abychom toho byli hodni, mÛÏeme od Nebeského Otce
získat moc, která vnese klid do neklidného domova. MÛÏeme získat
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1a Nositelé knûÏství Ïehnají nemocn˘m dnes stejnû tak, jako to ãinil Kristus 
v dobách dávn˘ch. (Kristus uzdravující slepého, Carl Bloch. PouÏito se 
svolením Národního historického muzea ve Frederiksborgu v Hillerødu.)
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moc, která poÏehná mal˘m dûtem a utû‰í je a která v ãasn˘ch ranních
hodinách pfiinese spánek uplakan˘m oãím. MÛÏeme získat moc, která
vnese radost do rodinného domácího veãera; moc, která uti‰í podráÏ-
dûné nervy unavené manÏelky. MÛÏeme získat moc, která poskytne
vedení zmatenému a zranitelnému dospívajícímu. Moc poÏehnat dcefii
pfied její první schÛzkou ãi pfied chrámov˘m sÀatkem nebo moc
poÏehnat synovi pfied odchodem na misii ãi na vysokou ‰kolu.
MÛÏeme získat, mladí bratfii, moc zastavit nevhodné my‰lenky vul-
gárnû mluvících chlapcÛ. MÛÏeme získat moc uzdravovat nemocné a
utû‰ovat osamûlé. Toto jsou jen nûkteré z dÛleÏit˘ch úãelÛ, které knûÏ-
ství má.“ (H. Burke Peterson, Conference Report, Apr. 1976, 50–51;
nebo Ensign, May 1976, 33.)

■ Vyzvûte pfiedem povûfieného nositele knûÏství, aby se podûlil o nûja-
kou osobní zku‰enost s mocí knûÏství ve svém Ïivotû.

Rozvíjení moci knûÏství
Moc knûÏství mÛÏeme rozvíjet nûkolika zpÛsoby:

Mûjme touhu
Nejprve musíme mít touhu moc knûÏství rozvíjet. Písma nás uãí, Ïe lidé
pfiijímají od Pána podle sv˘ch pfiání (viz Alma 29:4; NaS 4:3; 6:8; 7:1–3).

Îijme spravedlivû
Máme se snaÏit dodrÏovat v‰echna pfiikázání na‰eho Nebeského Otce.
Îijeme-li spravedlivû, mÛÏeme mít Ducha Svatého, kter˘ nás povede,
jako svého stálého spoleãníka, abychom dûlali to, co máme (viz 2. Nefi
32:5). Îít spravedlivû mimo jiné znamená, Ïe se uãíme ovládat své
my‰lenky, slova i skutky.

Buìme pokorní
„Kdo se vpravdû pokofií a ãiní pokání z hfiíchÛ sv˘ch a vytrvá do
konce, ten bude poÏehnán.“ (Alma 32:15.) Máme b˘t ochotni pfiijmout
rady sv˘ch vedoucích knûÏství, fiídit se jimi a plnit úkoly, které nám
dávají, a máme naslouchat nabádáním Ducha a fiídit se jimi. Pokoru
mÛÏeme také projevovat tím, Ïe 1) upfiímnû zvaÏujeme spravedlivé
touhy ãlenÛ své rodiny, i kdyÏ nemusejí b˘t totoÏné s na‰imi vlastními
touhami; 2) nasloucháme – i tomu nejmen‰ímu dítûti; 3) dáváme pfied-
nost blahu rodiny pfied vlastním pohodlím; 4) mluvíme tak, aby
z na‰eho hlasu byla vÏdy patrná láska k druh˘m a ná‰ zájem o nû.

Studujme
Musíme bádat v písmech a pfiemítat o nich. Pouze prostfiednictvím
osobního studia písem mÛÏeme poznat BoÏí vÛli a Ïít podle evangelia.
Také je tfieba studovat knûÏské pfiíruãky, abychom jako nositelé knûÏ-
ství znali své povinnosti. President George Albert Smith uãil: „Va‰í
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prvofiadou povinností je poznat, co Pán chce, a potom mocí a silou
Jeho svatého knûÏství zvelebovat své povolání … tak, aby vás lidé rádi
následovali.“ (Conference Report, Apr. 1942, 14.)

Modleme se
Musíme se Nebeského Otce ptát, co si pfieje, abychom dûlali. VÏdy se
máme modlit o vedení, abychom knûÏství pouÏívali správnû. President
Gordon B. Hinckley uãil o moci modlitby: „Modlitba nám odemyká
dvefie k mocím nebesk˘m. Modlitba je velik˘ dar, kter˘ nám Nebesk˘
Otec dal a díky nûmuÏ k Nûmu mÛÏeme pfiistupovat a mluvit s Ním ve
jménu Pána JeÏí‰e Krista. Buìte naplnûni modlitbou. Sami to nezvlád-
nete. Sami sv˘ch moÏností nedosáhnete. Potfiebujete pomoc od Pána.“
(Teachings of Gordon B. Hinckley [1997], 470.)

Chovejme k druh˘m lásku
JeÏí‰ Kristus nás uãil, Ïe moc knûÏství je zaloÏena na lásce a Ïe máme
mít rádi v‰echny lidi (viz NaS 121:41–42, 45–46). Láska zaãíná v rodinû.
Máme mít svou rodinu rádi a máme se starat o její blaho. Jedním ze
zpÛsobÛ, jak ãlenÛm své rodiny projevujeme lásku, je to, Ïe pouÏíváme
knûÏství k tomu, abychom je vedli a Ïehnali jim.

PouÏívejme knûÏství k tomu, abychom Ïehnali své rodinû a posilovali ji
PouÏíváme-li knûÏství, jsme pfiíkladem ostatním nositelÛm knûÏství,
svûtu a pfiedev‰ím své rodinû. KdyÏ nás ãlenové rodiny vidí knûÏství
pouÏívat, poznají, Ïe jsme sluÏebníky Pánû, a budou se na nás obracet,
kdyÏ budou potfiebovat pomoc. V‰echny rodiny se mají tû‰it poÏehná-
ním, která pfiicházejí, kdyÏ otec a synové pouÏívají knûÏství pro blaho
své rodiny.

KnûÏství mÛÏe na‰i rodinu zmûnit k lep‰ímu. President David O. McKay
fiekl: „Pokud je muÏ v rodinû nositelem knûÏství a toto knûÏství ctí, pak
se jeho rodina mûní.“ („Priesthood“, Instructor, Oct. 1968, 378.)

■ Jaká poÏehnání jste vy nebo va‰e rodina v Ïivotû obdrÏeli díky
knûÏství?

Závûr
„V‰ichni bychom si mûli uvûdomit, Ïe na svûtû není nic mocnûj‰ího neÏ
knûÏství BoÏí.“ (N. Eldon Tanner, Conference Report, Apr. 1976, 63;
nebo Ensign, May 1976, 41.)

V následujícím pfiíbûhu president N. Eldon Tanner vysvûtluje, jak je
dÛleÏité, abychom byli hodni pfiijetí knûÏství:

„KdyÏ jsem byl biskupem, bylo v mém sboru ‰est chlapcÛ dost star˘ch
na to, aby mohli b˘t vysvûceni star‰ím. Doporuãit jsem jich v‰ak mohl
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jen pût, protoÏe jeden nebyl pfiipraven. Hovofiili jsme o tom nûkolikrát,
a on mi fiekl: ‚Nejsem toho hoden.‘ Cítil se kvÛli tomu velmi ‰patnû, ale
nemyslel si, Ïe bude doporuãen. … Pfii‰el za mnou jeho str˘c a fiekl:
‚Jistû nechcete toho chlapce zdrÏet, aby zÛstal za sv˘mi pûti kamarády
pozadu.‘ Prosil mû, abych ho doporuãil. ¤ekl: ‚KdyÏ to neudûláte,
vyÏenete ho tím z Církve.‘

Tomuto muÏi jsem vysvûtlil: ‚KnûÏství je to nejdÛleÏitûj‰í, co tomuto
chlapci mÛÏeme dát. KnûÏství se jen tak nerozdává. … S chlapcem si
rozumíme, a on není na vysvûcení star‰ím pfiipraven.‘ A tak nebyl
doporuãen.

KdyÏ jsem se po nûkolika letech úãastnil generální konference, … pfii-
‰el za mnou mlad˘ muÏ a fiekl: ‚Presidente Tannere, asi si na mû nepa-
matujete. Já jsem ten chlapec, kterého jste nedoporuãil k vysvûcení
star‰ím.‘ Podal mi ruku a fiekl: ‚Chci vám za to podûkovat. Teì jsem
biskupem v Kalifornii. Kdybyste mû doporuãil, kdyÏ jsem toho nebyl
hoden, asi bych si nikdy neuvûdomil, co knûÏství je a co se od jeho
nositele oãekává, a urãitû bych se nikdy nestal biskupem, jako jsem jím
dnes.‘“ (Conference Report, Apr. 1973, 122; nebo Ensign, July 1973, 94.)

Musíme se nauãit, „Ïe práva knûÏství jsou neoddûlitelnû spojena
s mocemi nebesk˘mi a Ïe moci nebeské nemohou b˘ti ovládány ani
pouÏívány, pouze podle zásad spravedlivosti“. (NaS 121:36.) Abychom
mohli od Boha obdrÏet moc, musíme toho b˘t hodni.

VÏdy máme pamatovat na to, Ïe jsme nositeli BoÏí pravomoci a moci
a Ïe Ho zastupujeme. KdyÏ pouÏíváme knûÏství, máme se sami sebe
ptát: „Co by si JeÏí‰ Kristus pfiál, abych v této situaci udûlal? Chovám
se tak, jak by chtûl, abych se choval?“

V˘zva
ZavaÏte se, Ïe budete peãlivû studovat pokyny uvedené v této knûÏské
pfiíruãce a Ïe pfiijmete v˘zvu, která je uvedena v kaÏdé lekci. Tím, Ïe
tuto v˘zvu splníte, rozvinete svou moc knûÏství, více se pfiiblíÏíte
Nebeskému Otci a budete moci lépe slouÏit druh˘m.

Dal‰í ver‰e z písem
■ Nauka a smlouvy 107:1–14 (rozdíly mezi Melchisedechov˘m a Arono-

v˘m knûÏstvím)
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Pfiíprava uãitele
NeÏ budete uãit tuto lekci:

1. V pfiíruãce Zásady evangelia si prostudujte kapitoly 13 „KnûÏství“ a
14 „Uspofiádání knûÏství“.

2. Prostudujte si Nauku a smlouvy 121:34–46.

3. Povûfite nûkterého nositele knûÏství, aby se podûlil o záÏitek t˘kající
se moci knûÏství.

4. PoÏádejte v‰echny bratry, aby si s sebou kaÏd˘ t˘den pfiiná‰eli na
knûÏské shromáÏdûní písma a aby byli pfiipraveni z nich pfii kaÏdé
lekci ãíst a oznaãovat si konkrétní ver‰e.

5. Povûfite bratry vyprávûním pfiíbûhÛ, ãtením ver‰Û z písem nebo
citátÛ, jak to uznáte za vhodné.



KNùÎSTVÍ OD 
ADAMA AÎ PO

ZNOVUZ¤ÍZENÍ
L e k c e  2
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Cílem této lekce je pomoci nám porozumût tomu, Ïe knûÏství bylo udû-
lováno Adamovi i dal‰ím spravedliv˘m muÏÛm ve v‰ech dobách.

Úvod
Adam byl prvním muÏem na zemi, kter˘ byl nositelem knûÏství. To
znamená, Ïe BÛh mu dal pravomoc k tomu, aby mohl fiídit svou
rodinu a vykonávat obfiady potfiebné k tomu, aby se mohli vrátit do
Jeho pfiítomnosti. Byl také prvním prorokem, kter˘ obdrÏel klíãe pfied-
sednictví neboli pravomoc fiídit BoÏí Církev na zemi. Díky této pravo-
moci pfiedal Adam knûÏství mnoha dal‰ím muÏÛm a uãil je, jak ho mají
pouÏívat. Od té doby v‰ichni proroci Pánû v kaÏdé dispensaci vlastnili
tutéÏ pravomoc.

■ UkaÏte obrázek 2a „KnûÏství ve v‰ech pokoleních“. Vysvûtlete, Ïe
tento chronologick˘ pfiehled je rozdûlen do sedmi ãasov˘ch období,
které se naz˘vají dispensace. Pfieãtûte definici dispensace, která je
uvedena v dolní ãásti pfiehledu. Vysvûtlete, Ïe nevíme, kolik dispen-
sací evangelia existovalo, ale Ïe tûchto sedm pfiedstavuje ty nejv˘-
znamnûj‰í. KdyÏ se pfii lekci o nûkteré z tûchto dispensací zmíníte,
ukaÏte ji v pfiehledu, a máte-li dostatek ãasu, pfieãtûte ver‰e z písem,
které jsou u dané dispensace v pfiehledu uvedeny.

Adamova dispensace
■ UkaÏte obrázek 2a „KnûÏství ve v‰ech pokoleních“. UkaÏte na

Adamovu dispensaci a pfieãtûte Nauku a smlouvy 107:40–41 podle
odkazu uvedeného v pfiehledu.

Krátce poté, co byli Adam s Evou vyhnáni ze zahrady Eden, se jim zje-
vil andûl a uãil je evangeliu (viz MojÏí‰ 5:6–9). Byla také zorganizována
Církev a Adam byl pokfitûn ve vodû t˘mÏ zpÛsobem, jako jsme byli
pouãeni my, Ïe máme v dne‰ní dobû kfitít (viz MojÏí‰ 6:64–65). Pak
bylo Adamovi pfiedáno knûÏství, aby mohl mít pravomoc vykonávat
v‰echny obfiady evangelia pro svou rodinu. Touto pravomocí pokfitil
ãleny své rodiny a pfiedal knûÏství tûm synÛm, ktefií byli spravedliví.



2a KnûÏství ve v‰ech pokoleních
„V‰ichni ti, jiÏ pfiijímají toto knûÏství, pfiijímají mne, praví Pán.“ (NaS 84:35.)

Velké odpadlictví

MILÉNIUM

ENOCHOVA DISPENSACE

(NaS 107:48, 53)

NOÉMOVA DISPENSACE

(MojÏí‰ 8:19–20)

ABRAHAMOVA DISPENSACE

(NaS 84:14; Abraham 1:16, 18)

MOJÎÍ·OVA DISPENSACE

(NaS 84:6)

DISPENSACE UPROST¤ED âASÒ
JeÏí‰ Kristus a Jeho apo‰tolové

(Matou‰ 16:19; ÎidÛm 5:5–10; 3. Nefi 11:19–22; 12:1)

DISPENSACE PLNOSTI âASÒ
Joseph Smith a dal‰í proroci posledních dnÛ

Církev znovuzfiízena (NaS 20:1) KnûÏství znovuzfiízeno (NaS 13; 27:8, 12–13)

ADAMOVA DISPENSACE

(NaS 107:40–41)

Odpadlictví

Odpadlictví

Odpadlictví

Odpadlictví

Odpadlictví

ASI

4000 P¤. KR.

ASI

3765 P¤. KR.

ASI

3000 P¤. KR.

ASI

2000 P¤. KR.

ASI

1500 P¤. KR.

ASI

30 PO KR.

PO KR.
1830

Dispensace: âasové období, v nûmÏ má Pán na zemi alespoÀ jednoho zplnomocnûného sluÏeb-
níka, kter˘ je nositelem knûÏství a klíãÛ nutn˘ch ke správû evangelia.

10
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V‰ichni lidé mají svobodu jednání neboli svobodu rozhodovat se. Na
základû této svobody se nûkteré Adamovy dûti rozhodly pfiikázání
poru‰it. KdyÏ se takto zaãalo rozhodovat a odvracet od pravdy stále
vût‰í mnoÏství lidí, „poãali b˘ti od onoho ãasu nadále tûlesn˘mi, smy-
sln˘mi a ìábelsk˘mi“. (MojÏí‰ 5:12–13.) Takovéto odpadnutí od
pravdy se naz˘vá odpadlictví.

Dispensace Enochova a Noémova
Adam a ti, ktefií pfiikázání dodrÏovali, kázali tûmto lidem a snaÏili
se je pfiivést k pokání. Vût‰ina lidí pokání neãinila. Av‰ak ti, ktefií ho
ãinili, se pfiipojili k proroku Enochovi a byli naz˘váni Sionem. Písma
nám fiíkají, Ïe „Enoch a v‰echen jeho lid chodili s Bohem …; a stalo
se, Ïe Sionu nebylo, neboÈ BÛh ho pfiijal do svého vlastního lÛna“
(MojÏí‰ 7:69).

■ Na obrázku 2a ukaÏte na Enochovu dispensaci a pfieãtûte Nauku a
smlouvy 107:48, 53.

Poté, co byli Enoch a lid Sionu vzati ze zemû, se zlovolní lidé stali
velmi poãetn˘mi. Pán proto poslal proroka Noéma, aby je varoval a
vyz˘val k pokání. Noé onûm zlovoln˘m lidem fiekl, Ïe nebudou-li ãinit
pokání, budou smeteni ze zemû velkou potopou. Av‰ak jediní, kdo
Noémovi naslouchali a dodrÏovali pfiikázání, byli ãlenové jeho vlastní
rodiny. A tak pfii‰la potopa, jak Noé varoval, a pouze on a jeho rodina
byli zachránûni.

■ Na obrázku 2a ukaÏte na Noémovu dispensaci a pfieãtûte MojÏí‰e
8:19–20.

KnûÏství po potopû
Po potopû pfiedal Noé knûÏství sv˘m spravedliv˘m synÛm a vnu-
kÛm. Jedním z tûchto spravedliv˘ch muÏÛ, kter˘ Ïil v dobû po Noé-
movi a kter˘ obdrÏel knûÏství, byl Melchisedech. Melchisedech byl
natolik spravedliv˘, Ïe po nûm bylo toto knûÏství pojmenováno (viz
NaS 107:2–4, kde se také uvádí, Ïe toto knûÏství bylo pojmenováno
po Melchisedechovi proto, aby se zamezilo ãastému opakování
Pánova jména). Melchisedech vysvûtil ke knûÏství Abrahama a Abra-
ham pak vysvûtil dal‰í muÏe. A tak Melchisedechovo knûÏství pokra-
ãovalo aÏ do doby MojÏí‰ovy.

■ Na obrázku 2a ukaÏte na Abrahamovu dispensaci a pfieãtûte Nauku
a smlouvy 84:14.
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Melchisedechovo knûÏství bylo Izraeli odÀato
Abraham pfiedal knûÏství svému synu Izákovi a Izák ho pfiedal svému
synu Jákobovi. Jákobovo jméno bylo zmûnûno na Izrael, a proto byli
potomci Jákobovi známi jako dûti Izraele.

V dobû MojÏí‰ovû byly dûti Izraele vyvedeny z Egypta a Pán jim
nabídl plnost svého evangelia. Ony ji v‰ak odmítly, a tak jim Pán
Melchisedechovo knûÏství i vy‰‰í obfiady evangelia odÀal. Pfiedal
jim zákony, které mûly fiídit tûlesné neboli ãasné záleÏitosti lidu. Tyto
zákony byly spravovány Aronov˘m knûÏstvím (které je pojmenováno
podle Arona – bratra MojÏí‰ova). Vût‰ina tûchto zákonÛ se nachází ve
Starém zákonû v knihách Exodus, Leviticus a Deuteronomium. Úãelem
tûchto zákonÛ nebylo nahradit plnost evangelia, n˘brÏ mûly dûti Iz-
raele pfiipravit na to, aby dokázaly Ïít podle evangelia v jeho plnosti
v pozdûj‰í dobû.

I kdyÏ Melchisedechovo knûÏství bylo Izraeli jako národu odÀato,
nebylo vzato ze zemû natrvalo. Mezi dobou MojÏí‰ovou a pfiíchodem
JeÏí‰e Krista mûlo Melchisedechovo knûÏství nûkolik prorokÛ. Byli mezi
nimi napfiíklad Eliá‰, Izaiá‰, Jeremiá‰, Lehi, Daniel ãi Ezechiel.

■ Na obrázku 2a ukaÏte na MojÏí‰ovu dispensaci a pfieãtûte Nauku a
smlouvy 84:6.

KnûÏství v dobû JeÏí‰ovû
KdyÏ na zem pfii‰el JeÏí‰, znovuzfiídil evangelium v jeho plnosti. Byl
drÏitelem klíãÛ neboli plné pravomoci knûÏství a ustanovil apo‰toly
(viz Matou‰ 10:1–4) a sedmdesátníky (viz Luká‰ 10:1). Mezi sv˘mi
následovníky zorganizoval svou Církev, a kdyÏ nakonec zemi opustil,
byla apo‰tolÛm pfiedána pravomoc vysvûcovat do rÛzn˘ch úfiadÛ
v knûÏství dal‰í muÏe (viz Skutkové 14:23). Tímto zpÛsobem bylo knûÏ-
ství pfiedáváno na druhé a zÛstalo základem Církve JeÏí‰e Krista.

■ UkaÏte na obrázek 2a a pfieãtûte Matou‰e 16:19; ÎidÛm 5:5–10 a 
3. Nefiho 11:19–22; 12:1.

Velké odpadlictví
Poté, co JeÏí‰ vystoupil do nebe, pokraãovala Církev po nûjakou dobu
v uãení pravdy a tisíce lidí z mnoha mûst se k Církvi pfiipojovaly.
Av‰ak po nûjaké dobû nûktefií lidé, ktefií se k Církvi pfiipojili, odmítli
dodrÏovat zákony a obfiady evangelia a pozmûnili je tak, aby lépe
odpovídaly jejich zpÛsobu my‰lení. Mnoho ãlenÛ, vãetnû apo‰tolÛ a
dal‰ích vedoucích knûÏství, bylo pronásledováno a zabito. Tím, Ïe byli
tito muÏi zabiti a dal‰í lidé odpadli od pravdy, Církev onu pravomoc
knûÏství ztratila. Nakonec pfii‰el ãas, kdy knûÏství v Církvi jiÏ nebylo
vÛbec.
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Po mnoho staletí nebyla na zemi plnost evangelia. Církve, které byly
v dobû odpadlictví zorganizovány, knûÏství nemûly. V˘sledkem toho
bylo, Ïe nemohly pfiijímat vedení od Boha ani vykonávat spásné
obfiady. Do‰lo k tomu, co kdysi prorokoval Izaiá‰: „Pfiestoupili zákony,
zmûnili ustanovení [a] zru‰ili smlouvu vûãnou.“ (Izaiá‰ 24:5.)

Znovuzfiízení knûÏství
Jednoho dne na jafie roku 1820 se jeden mlad˘ muÏ, kter˘ se jmenoval
Joseph Smith, modlil k Bohu ohlednû toho, do které církve má vstou-
pit. V odpovûì na jeho modlitbu se mu zjevili BÛh Otec a Jeho Syn,
JeÏí‰ Kristus. JeÏí‰ mu fiekl, aby se k Ïádné církvi nepfiipojoval. Také
fiekl: „PfiibliÏují [se] ke mnû rty sv˘mi, ale srdce jejich je daleko ode
mne, uãí jako nauky pfiikázání lidská, majíce podobu boÏskosti, ale
popírají moc její.“ (Joseph Smith–Îivotopis 1:19.)

Prostfiednictvím Josepha Smitha Pán vrátil na zem svou pravou Církev
a znovuzfiídil v‰echny nezbytné zásady a obfiady evangelia. Pán pfiedal
Josephu Smithovi svaté knûÏství, které vlastnil Adam i dal‰í spraved-
liví muÏi ve v‰ech dobách. Toto knûÏství máme i dnes, a Pán slíbil, Ïe
v této dispensaci – dispensaci plnosti ãasÛ – jiÏ knûÏství nebude znovu
odÀato. Bude zde i v dobû, kdy se na zem vrátí Kristus.

■ Na obrázku 2a ukaÏte na dispensaci plnosti ãasÛ a pfieãtûte Nauku a
smlouvy 13; 20:1; 27:8, 12–13.

Závûr
■ UkaÏte obrázek 2b „MuÏi získávají knûÏství vkládáním rukou tûch,

kter˘m k tomu byla dána pravomoc od Boha“.

KnûÏství, které je v dne‰ní dobû pfiedáváno zpÛsobil˘m muÏsk˘m ãle-
nÛm Církve, je totéÏ knûÏství, které bylo pfiedáno Adamovi a dal‰ím
prorokÛm v prÛbûhu vûkÛ. Je to moc a pravomoc od Boha, a my jsme
Jeho zástupci na zemi. ProtoÏe jsme Jeho zástupci, máme moc pomáhat
sobû, své rodinû a druh˘m vrátit se do BoÏí pfiítomnosti. Máme-li
oprávnûní od biskupa nebo presidenta odboãky, mÛÏeme kfitít, udílet
dar Ducha Svatého a vysvûcovat druhé ke knûÏství. Tûmito i mnoha
dal‰ími zpÛsoby mÛÏe knûÏství pfiiná‰et radost do na‰eho Ïivota i do
Ïivota druh˘ch.

V˘zva
Diskutujte o knûÏství se svou rodinou. Rozvíjejte zpÛsoby, jak mÛÏete
sv˘m synÛm pomoci k tomu, aby byli hodni obdrÏet knûÏství. SnaÏte
se b˘t pfiíkladem zpÛsobilého nositele knûÏství.

Ve vhodné dobû, a získáte-li k tomu oprávnûní, pokfitûte a konfirmujte
své dûti a vysvûÈte své syny ke knûÏství.
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2b MuÏi získávají knûÏství vkládáním rukou tûch, 
kter˘m k tomu byla dána pravomoc od Boha.
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Pfiíprava uãitele
NeÏ budete uãit tuto lekci:

1. V pfiíruãce Zásady evangelia si prostudujte kapitolu 14 „Uspofiádání
knûÏství“.

2. Povûfite bratry vyprávûním pfiíbûhÛ, ãtením ver‰Û z písem nebo
citátÛ, jak to uznáte za vhodné.



ZNOVUZ¤ÍZENÍ
KNùÎSTVÍ

L e k c e  3
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Cílem této lekce je pomoci nám porozumût znovuzfiízení svatého knûÏ-
ství, které bylo ze zemû odÀato po dobû Kristovû.

Úvod
Jako nositelé knûÏství vlastníme tutéÏ pravomoc, kterou BÛh dával
sv˘m sluÏebníkÛm v minulosti.

■ UkaÏte obrázek 3a „Kristus vysvûtil dvanáct apo‰tolÛ a pfiedal jim
klíãe knûÏství“.

Toto jsou nûkteré obfiady, které mÛÏeme prostfiednictvím knûÏství
vykonávat:

1. Kfitít, jako to ãinil Jan Kfititel ãi Nefité (viz Matou‰ 3:15–17 a 3. Nefi
11:19–26).

2. Vykonávat obfiad svátosti, jako to ãinil JeÏí‰ (viz Luká‰ 22:19–20).

3. Udílet Ducha Svatého, jako to ãinil Pavel ãi Nefité (viz Skutkové
19:5–6 a 3. Nefi 18:37).

4. Uzdravovat nemocné, jako to ãinil Petr (viz Skutkové 3:1–8).

Tyto knûÏské obfiady vykonávalo v minulosti mnoho vûrn˘ch nositelÛ
knûÏství. KnûÏské povinnosti mÛÏeme vykonávat i dnes, neboÈ BoÏí
knûÏství je opût na zemi. ZpÛsobilí muÏi v Jeho Církvi získávají totéÏ
knûÏství, které mûli Jeho sluÏebníci v dávn˘ch dobách.

Velké odpadlictví a Znovuzfiízení
Jak je uvedeno v 2. lekci, po dobû Kristovû nastalo odpadlictví. Násled-
kem zlovolnosti lidí bylo knûÏství a vût‰ina pravého uãení JeÏí‰e Krista
zmûnûno nebo ztraceno. Mnoho velk˘ch prorokÛ pfiedpovûdûlo, Ïe pfii-
jde doba, kdy lidé odpadnou od pravdy. Jedním z tûchto prorokÛ byl
Izaiá‰. KdyÏ hovofiil o odpadlictví, fiekl, Ïe lidé „pfiestoupili zákony,
zmûnili ustanovení, zru‰ili smlouvu vûãnou“. (Izaiá‰ 24:5.) Izaiá‰ovo
proroctví se naplnilo. KvÛli pfiestupku byl po dobû Kristovû prav˘ fiád
knûÏství odÀat ze zemû. Lidé Knihy Mormonovy byli po nûjakou dobu
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3a Kristus vysvûtil dvanáct apo‰tolÛ a pfiedal jim klíãe knûÏství.
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jedin˘m lidem, kter˘ se z poÏehnání knûÏství tû‰il, ale nakonec i oni od
pravdy odpadli. Následkem odpadlictví jiÏ lidé na zemi nemohli sly‰et
pravé evangelium a pfiijímat spásné obfiady knûÏství.

Nebesk˘ Otec si pfieje, aby se v‰echny Jeho dûti vrátily k Nûmu. Bylo
tedy nutné, aby znovuzfiídil knûÏství a jeho obfiady a v‰echny ostatní
pravdy nutné k tomu, abychom se k Nûmu mohli navrátit.

Na Znovuzfiízení se tû‰ilo mnoho prorokÛ. Napfiíklad Izaiá‰ proroko-
val, Ïe pfiijde doba, kdy Pán „divnû [zajde] s lidem tímto, divnû, pra-
vím, a zázraãnû“. (Izaiá‰ 29:13–14.) Také Petr pfiedpovûdûl dobu, kdy
dojde k „napravení v‰ech vûcí“. (Viz Skutkové 3:19–21.) Napravit zde
znamená obnovit nûco, co bylo odÀato nebo ztraceno. KnûÏství a evan-
gelium musely b˘t znovuzfiízeny, neboÈ jinak by bylo celé lidstvo ztra-
ceno. Toto Znovuzfiízení zapoãalo v roce 1820, kdy se BÛh Otec a Pán
JeÏí‰ Kristus zjevili Josephu Smithovi.

Joseph Smith a znovuzfiízení knûÏství
Joseph Smith byl jedním z „u‰lechtil˘ch a velik˘ch“ duchovních dûtí
Nebeského Otce. Stejnû jako Abraham byl i on pro své velmi dÛleÏité
poslání vybrán jiÏ pfied sv˘m pfiíchodem na zem. (Viz Abraham
3:22–23.) V dÛsledku toho bylo poslání Josepha Smitha pfiedpovûdûno
mnoha dávn˘mi proroky. Jozef Egyptsk˘, stejnû jako Lehi – prorok
v Knize Mormonovû – vûdûl o Josephu Smithovi a o jeho poslání. Lehi
mluvil se sv˘m synem Jozefem o proroctví Jozefa Egyptského o pro-
roku posledních dnÛ, kter˘ se má také jmenovat Jozef.

■ Pfieãtûte 2. Nefiho 3:6–15.

Joseph Smith zaãal hledat pravdu jiÏ v útlém vûku. KdyÏ mu bylo
teprve ãtrnáct let, odebral se do lesíka a poÏádal Boha, aby mu fiekl, do
které církve má vstoupit. V odpovûì na jeho modlitbu se mu zjevili
BÛh a JeÏí‰ Kristus a pfiedali mu urãité pokyny. O tfii roky pozdûji –
v roce 1823 – se Josephu Smithovi zjevil andûl Moroni a fiekl mu o
Knize Mormonovû. Nakonec pfiedal Moroni Josephu Smithovi tento
posvátn˘ záznam dávn˘ch obyvatel Ameriky. S pomocí BoÏí byl
Joseph schopen tyto záznamy pfieloÏit. Kniha Mormonova spolu se zje-
veními dan˘mi Josephu Smithovi znovuzfiídily mnohé pravdy, které
byly ztraceny v dobû odpadlictví.

Znovuzfiízení pravdy o Bohu a Jeho naukách v‰ak nestaãilo. Joseph
Smith se narodil v dobû, kdy knûÏství na zemi nebylo. A protoÏe bez
knûÏství by své poslání splnit nemohl, bylo nutné, aby knûÏství bylo
znovuzfiízeno, a to tûmi, ktefií byli drÏiteli klíãÛ neboli pravomoci
nutné k tomu, aby mohl b˘t ke knûÏství vysvûcen. V roce 1838 Joseph
Smith zaznamenal následující slova o tom, jak spolu s Oliverem
Cowderym obdrÏeli Aronovo knûÏství.
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■ UkaÏte obrázek 3b „Aronovo i Melchisedechovo knûÏství bylo zno-
vuzfiízeno na bfiehu fieky Susquehanna“.

„Pokraãovali [jsme] v práci na pfiekladu, kdyÏ, následujícího mûsíce
(kvûten 1829), jsme urãitého dne ‰li do lesa, abychom se modlili a tázali
se Pána ohlednû kfitu na odpu‰tûní hfiíchÛ, jenÏ jsme na‰li zmínûn˘
v pfiekladu desek. Zatímco jsme byli takto zamûstnáni, modlíce se a
vz˘vajíce Pána, v oblaku svûtla sestoupil z nebe posel a vloÏiv ruce své
na nás vysvûtil nás [ke knûÏství Aronovu]. …

Posel, jenÏ nás pfii této pfiíleÏitosti nav‰tívil a pfiedal nám toto knûÏ-
ství, pravil, Ïe jméno jeho je Jan, tent˘Ï, jenÏ je v Novém zákonû naz˘-
ván Janem Kfititelem, a Ïe jedná pod vedením Petra, Jakuba a Jana,
ktefií drÏí klíãe knûÏství Melchisedechova, kteréÏto knûÏství, fiekl, nám
bude v pfiíhodném ãase pfiedáno. … Bylo to patnáctého dne mûsíce
kvûtna 1829, kdy jsme byli vysvûceni pod rukou tohoto posla a
pokfitûni.“ (Viz Joseph Smith–Îivotopis 1:68–72; viz také NaS 13.)

Pozdûji téhoÏ roku – 1829 – bylo Josephu Smithovi a Oliveru Cowde-
rymu pfiedáno knûÏství Melchisedechovo. Zjevili se jim Petr, Jakub a
Jan, JeÏí‰ovi dávní apo‰tolové, vloÏili jim ruce na hlavu a vysvûtili je
(viz NaS 27:12). Joseph Smith tedy obdrÏel Aronovo i Melchisedechovo
knûÏství. Pravomoc knûÏství byla znovuzfiízena – ti, ktefií vlastnili moc
BoÏí v dfiívûj‰ích dobách, ji pfiinesli opût na zem.

Aronovo knûÏství
Aronovo knûÏství „je pfiídavkem k vût‰ímu neboli Melchisedechovu
knûÏství“ (NaS 107:14). Je pojmenováno podle Arona, bratra MojÏí-
‰ova, protoÏe bylo pfieneseno na nûj a na jeho potomky. Bratfií, ktefií
jsou nositeli Aronova knûÏství, mají pravomoc vykonávat nûkteré
knûÏské obfiady, jako je kfiest a Ïehnání a rozná‰ení svátosti. (Viz
NaS 107:13–14, 20.)

Posláním Aronova knûÏství je pomáhat tûm, ktefií jsou jeho nositeli:

Obrátit se k evangeliu JeÏí‰e Krista a Ïít podle jeho uãení.

Vûrnû slouÏit v knûÏsk˘ch povoláních.

Poskytovat smysluplnou sluÏbu.

Pfiipravovat se na pfiijetí Melchisedechova knûÏství.

Pfiipravovat se na sluÏbu na misii na pln˘ úvazek.

Îít zpÛsobile, aby mohli pfiijmout chrámové obfiady a b˘t zpÛsobi-
l˘mi manÏely a otci.

Po pfiedání Aronova knûÏství je dotyãn˘ bratr vysvûcen do úfiadu
v tomto knûÏství. Tyto úfiady jsou jáhen, uãitel a knûz. Bratfií, ktefií jsou
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znovuzfiízeno na bfiehu fieky Susquehanna.
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nositeli stejného úfiadu, jsou zorganizováni do kvora. KaÏdému kvoru
pfiedsedá president, jenÏ uãí ãleny kvora jejich povinnostem a posiluje
mezi nimi bratrství. (Viz Pfiíruãka pro vedoucí knûÏství a pomocn˘ch orga-
nizací [2001], 8–9.)

Aronovo knûÏství je pfiípravné knûÏství. Pfiipravuje cestu pro ty, ktefií
vykonávají poÏehnání Melchisedechova knûÏství, a nositelÛm Aronova
knûÏství poskytuje zku‰enosti, které potfiebují, aby mohli pfiijmout
Melchisedechovo knûÏství.

■ Co mohou nositelé Aronova knûÏství dûlat pro to, aby se pfiipravili
na pfiijetí Melchisedechova knûÏství? Jak jim mohou nositelé Melchi-
sedechova knûÏství pomáhat?

Melchisedechovo knûÏství
Melchisedechovo knûÏství je pojmenováno po Melchisedechovi, kter˘
Ïil ve dnech starozákonního proroka Abrahama. Pfiedtím se naz˘valo
„Svaté knûÏství podle fiádu Syna BoÏího“. Aby se ale zamezilo pfiíli‰
ãastému opakování jména BoÏího, byla Církev pouãena, Ïe má toto
knûÏství pojmenovat po Melchisedechovi, protoÏe „Melchisedech byl
tak velik˘ vysok˘ knûz“. (Viz NaS 107:1–6.)

V Nauce a smlouvách se doãítáme, Ïe Melchisedechovo knûÏství má
právo pfiedsednictví nad v‰emi úfiady v Církvi. Bratfií, jiÏ jsou nositeli
Melchisedechova knûÏství, mají pravomoc potfiebnou k tomu, aby
mohli b˘t vedoucími v Církvi a mohli dohlíÏet na kázání evangelia.
Mají rovnûÏ pravomoc pfiedsedat sborÛm, odboãkám, kÛlÛm a misiím.
Neexistuje Ïádná vy‰‰í pravomoc ani knûÏství. Kromû toho má toto
knûÏství pravomoc vykonávat v‰echny duchovní obfiady, které jsou
nutné pro ná‰ návrat k Nebeskému Otci. (Viz NaS 107:8–19.)

Melchisedechovo knûÏství má mimo jiné tyto moci a povinnosti:

Udílet dar Ducha Svatého.

Vysvûcovat zpÛsobilé muÏe k Melchisedechovu knûÏství.

Vykonávat chrámovou práci pro Ïijící i zemfielé.

Îehnat nemocn˘m.

Peãovat o duchovní a ãasné blaho v‰ech lidí.

Úfiady v Melchisedechovû knûÏství – star‰í, vysok˘ knûz, patriarcha,
sedmdesátník a apo‰tol – se li‰í jen sv˘mi konkrétními zodpovûd-
nostmi. Nositelé Melchisedechova knûÏství mohou vykonávat v‰echny
povinnosti Aronova knûÏství. Prostfiednictvím Melchisedechova knûÏ-
ství pfiipravujeme sebe i druhé, abychom jednoho dne mohli vstoupit
do nebeského království.
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■ Vyzvûte bratry, aby diskutovali o nûkter˘ch poÏehnáních, ze kter˘ch
se tû‰í díky tomu, Ïe bylo knûÏství znovuzfiízeno. Vyzvûte je také
k tomu, aby se zamysleli nad tím, jak se mohou ve vût‰í mífie tû‰it ze
v‰ech poÏehnání, která pfiicházejí skrze knûÏství.

Závûr
Star‰í Ezra Taft Benson fiekl: „BÛh opût promlouvá z nebes. Po staletích
temnoty BÛh znovuzfiídil lidem na zemi knûÏství spolu s pravomocí
jednat v Jeho jménu. Plnost vûãného evangelia je zde se v‰emi sv˘mi
spásn˘mi zásadami.“ (The Teachings of Ezra Taft Benson [1988], 113.)

Kdyby knûÏství na zemi nebylo, nemohli bychom konat BoÏí dílo, a
pravá Církev by nemohla existovat. Následkem toho by nikdo nemohl
získat vûãn˘ Ïivot. Vûãn˘ Ïivot získají pouze ti, ktefií jsou poslu‰ni
zásad a obfiadÛ evangelia, a obfiady evangelia nemohou b˘t vykoná-
vány bez knûÏství. ProtoÏe knûÏství je mocí BoÏí, nikoli lidskou,
nemÛÏe si ãlovûk udûlit knûÏství sám. Ani ho nemÛÏe pfiedat druh˘m,
pokud toto knûÏství nepfiijal prostfiednictvím fiádné pravomoci (viz
NaS 42:11). Z tûchto dÛvodÛ bylo knûÏství Josephu Smithovi znovuzfií-
zeno nebesk˘mi posly. Dnes se knûÏství nachází v pravé Církvi JeÏí‰e
Krista, která byla znovuzfiízena k tomu, aby vykonávala dílo Pánû pro
dobro celého lidstva (viz NaS 84:17).

KaÏd˘ muÏsk˘ ãlen Církve, kter˘ obdrÏel knûÏství BoÏí, má velkou
zodpovûdnost pomoci sobû, své rodinû a v‰em lidem ve svém okolí
pfiijmout poÏehnání vûãného Ïivota.

V˘zva
Nauãte se, jaké pfiíleÏitosti a povinnosti náleÏí ke knûÏství. MÛÏete tak
uãinit ãtením písem, pÛstem a modlitbou, studiem knûÏsk˘ch pfiíruãek
a pfiijímáním pokynÛ od sv˘ch vedoucích knûÏství.

Vykonávejte své povinnosti v knûÏství podle sv˘ch nejlep‰ích schop-
ností a vÏdy usilujte o zlep‰ení.

Podporujte ty, ktefií mají vy‰‰í pravomoc neÏ vy, a buìte opatrní, abyste
si nepfiisvojovali Ïádnou moc nebo pravomoc, která vám dána nebyla.

Pfiíprava uãitele
NeÏ budete uãit tuto lekci:

1. Pfieãtûte si Nauku a smlouvy 13; 20; 84; 107; 121 a 124, abyste lépe
porozumûli knûÏství.

2. V pfiíruãce Zásady evangelia si prostudujte kapitoly 14 „Uspofiádání
knûÏství“ a 17 „Církev JeÏí‰e Krista dnes“.

3. Povûfite bratry vyprávûním pfiíbûhÛ, ãtením ver‰Û z písem nebo
citátÛ, jak to uznáte za vhodné.
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Cílem této lekce je pomoci nám porozumût tomu, jak mohou knûÏská
kvora pomáhat jednotlivcÛm, rodinám a Církvi.

Úvod
Na zaãátku lekce si zazpívejte píseÀ „NechÈ pokraãuje BoÏí práce“
(ZNPPD 1, str. 16).

Jako nositelé knûÏství máme právo i zodpovûdnost vykonávat mnoho
vûcí ze své vlastní vÛle, aniÏ by nás o to vedoucí Církve museli Ïádat
(viz NaS 58:26–29). MÛÏeme konat svou práci; mÛÏeme peãovat o
ãleny rodiny; mÛÏeme b˘t poslu‰ní a konat mnoho dobr˘ch vûcí pro
sebe, pro svou rodinu i pro druhé. V‰ichni si v‰ak máme uvûdomit, Ïe
obãas budeme potfiebovat pomoc od nûkoho jiného. MÛÏeme uváznout
autem v blátû, onemocnût a nemít dost síly dojít si pro pomoc, zoufat si
kvÛli neposlu‰nosti sv˘ch dûtí nebo propadat smutku, protoÏe se nám
zdá, Ïe o nás nikdo nemá zájem. Následující pfiíbûh ukazuje, jak dÛle-
Ïité je poÏádat druhé o pomoc, kdyÏ ji potfiebujeme:

Jednoho dne se jeden hospodáfi chystal shrabat seno a uloÏit ho do sto-
doly, kdyÏ vtom si v‰iml, Ïe se blíÏí velká prÛtrÏ mraãen. Pokud by
nestihl shrabat seno dfiív, neÏ zaãne pr‰et, bylo by zniãeno. Potfieboval
okamÏitou pomoc. PoÏádal své sousedy, ktefií mu pomohli seno shra-
bat je‰tû pfiedtím, neÏ mohl dé‰È zpÛsobit nûjaké ‰kody. Díky jejich
pomoci dokázal svou úrodu zachránit.

Máme-li osobní nebo rodinné problémy, které nedokáÏeme vyfie‰it
sami, nemáme se bát poÏádat o pomoc druhé.

■ Koho mÛÏeme v pfiípadû potfieby poÏádat o pomoc?

Definice a úãel knûÏsk˘ch kvor
KnûÏské kvorum je organizovaná skupina bratfií, ktefií mají tent˘Ï úfiad
v knûÏství. V nûkter˘ch jednotkách Církve, kde je málo nositelÛ knûÏ-
ství, se mohou v‰ichni scházet pfii spoleãné knûÏské v˘uce.
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V jednotkách Církve, kde je mnoho nositelÛ knûÏství, jsou zorganizo-
vána kvora vysok˘ch knûÏí, star‰ích, knûÏí, uãitelÛ a jáhnÛ. KaÏdému
kvoru, kromû kvora knûÏí, pfiedsedá president a dva rádci. Kvoru
knûÏí pfiedsedá biskup se dvûma knûÏími, ktefií jsou jeho asistenty.
V kÛlu pfiedsedá v‰em vysok˘m knûÏím, zorganizovan˘m do kvora
vysok˘ch knûÏí, president kÛlu a jeho rádci.

Nebesk˘ Otec zfiídil knûÏská kvora proto, aby nositelÛm knûÏství
pomáhala spoleãnû se scházet a uãit se zvelebovat knûÏství a získávat
dal‰í pouãení o evangeliu. Na pomoc ãlenÛm kvora, aby vyhovûli sv˘m
závazkÛm vzájemnû si pomáhat a uãit se sv˘m zodpovûdnostem, se
kaÏdou nedûli konají shromáÏdûní kvora. Úãelem tûchto shromáÏdûní je
uãit evangeliu a knûÏsk˘m zodpovûdnostem, vyfiizovat záleÏitosti
kvora, diskutovat o potfiebách kvora ãi sboru, sdílet svûdectví a budovat
jednotu.

Písma nám fiíkají, jak máme své knûÏské zodpovûdnosti a povin-
nosti plnit.

■ Pfieãtûte Nauku a smlouvy 107:99–100.

Pfiedsednictvo kvora nebo vedoucí skupiny mají zodpovûdnost uãit
nás na‰im knûÏsk˘m povinnostem a poskytovat nám pfiíleÏitosti, aby-
chom se nauãili, jak tyto povinnosti vykonávat. KdyÏ se sv˘m povin-
nostem nauãíme, máme zodpovûdnost pilnû pracovat v úfiadu, kter˘
nám byl v knûÏství svûfien. KdyÏ zvelebujeme svá knûÏská povolání
tím, Ïe slouÏíme druh˘m a pfiijímáme úkoly od pfiedsednictva kvora,
na‰e chápání a schopnost slouÏit roste.

■ Vyzvûte ãleny, aby diskutovali o nûkter˘ch knûÏsk˘ch povinnostech,
kter˘m se nauãili a které potom vykonávali.

Jak fungují knûÏská kvora
KnûÏská kvora fungují podle zásad, které ãlenÛm kvora pomáhají Ïít
oddanûji podle evangelia a tû‰it se z poÏehnání ãlenství v kvoru. Mezi
tyto zásady patfií spravedlivost, jednota, pomoc a pfiátelství.

Spravedlivost
Pán fiekl, Ïe „práva knûÏství jsou neoddûlitelnû spojena s mocemi
nebesk˘mi a Ïe moci nebeské nemohou b˘ti ovládány ani pouÏívány,
pouze podle zásad spravedlivosti“. (NaS 121:36.) Síla na‰eho knûÏ-
ského kvora spoãívá v síle jeho ãlenÛ. âím jsme spravedlivûj‰í, tím
více moci a vedení od Pána získáváme.

Jednota
Mají-li ãlenové kvora plnit své poslání, musejí b˘t jednotní. „Kvorum
má b˘t v takové jednotû, abychom si mohli vzájemnû pomáhat, a to
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nejen duchovnû, ale i finanãnû a jakkoli jinak. DokáÏeme-li získat do
sv˘ch kvor ducha jednoty, pak zaãneme v plné mífie rozumût v˘znamu
uspofiádání knûÏství v Církvi.“ (David O. McKay, „The Fundamental
Basis for Home Teaching“, Improvement Era, July 1963, 615.)

Pomoc
Jedním z nejdÛleÏitûj‰ích zámûrÛ knûÏského kvora je povzbuzovat
ãleny kvora k tomu, aby si navzájem slouÏili. „V‰em knûÏsk˘m kvo-
rÛm … [Pán] ‚pfiikázal‘, aby zorganizovala své síly a aby pod vedením
ducha a moci knûÏství dohlíÏela na to, aby se kaÏdému ãlovûku, kter˘
je v nesnázích, dostávalo od jeho kvora pomoci tak, aby se mohl stát
sobûstaãn˘m.“ (Harold B. Lee, „The Place of the Priesthood Quorum
in the Church Security Program“, Improvement Era, Oct. 1937, 634.)

President J. Reuben Clark ml. uvedl nûkolik pfiíkladÛ toho, jak si
mÛÏeme navzájem pomáhat. ¤ekl: „[Kvorum] mÛÏe pomáhat napfií-
klad tak, Ïe pomÛÏe potfiebnému bratru s jeho aktuálními potfiebami a
problémy – pomÛÏe mu pfii stavbû domu, nebo kdyÏ zaãíná podnikat,
nebo je-li fiemeslník, tak tím, Ïe mu dá soupravu nástrojÛ, nebo je-li
zemûdûlec, dá mu semena nebo mu pomÛÏe pfii setí ãi sklizni. Nebo
mu mÛÏe pomoci zaplatit nûjakou neodkladnou splátku nebo zajistit
odûv, pfiístfie‰í, potravu, lékafiskou pomoc ãi vzdûlání pro jeho dûti
nebo mu poskytne pomoc mnoha dal‰ími zpÛsoby.“ („Church Welfare
Plan“ [A discussion before the First Citizens’ Conference on Govern-
ment Management at Estes Park, Colorado, 20 June 1939], 20.)

Pfiátelství
V poãátcích Církve projevovali muÏi svému kvoru „naprostou odda-
nost a vûrnost. … Nikdy plnû nepoznáme sílu a krásu pfiátelsk˘ch
vztahÛ vytvofien˘ch v tûchto knûÏsk˘ch [kvorech]. MuÏi se vzájemnû
starali o své rodiny, kdyÏ byl nûkdo z nich povolán na misii. Spoleãnû
sdíleli své tûÏkosti a strasti a jejich vzájemná oddanost rostla. … Jeden
za druhého by obûtovali i vlastní Ïivot. …

Je sice pravda, Ïe jiÏ nejsme vystaveni podobnému tûlesnému nebezpeãí,
jeÏ existovalo dfiíve, ale jsme ohroÏeni nesãetn˘m mnoÏstvím jin˘ch
nebezpeãí, která, jak se obávám, jsou obãas ve sv˘ch koneãn˘ch dÛsled-
cích hor‰í neÏ ta, kter˘m museli ãelit na‰i pfiedchÛdci. Nepotfiebujeme
snad pfiátele, ktefií by nám pomohli ãelit tûmto situacím? Ano, potfiebu-
jeme!“ (Stephen L. Richards, „The Priesthood Quorum: A Three-Fold
Definition“, Improvement Era, May 1939, 294.)

Zdrojem útûchy pro nás má b˘t vûdomí, Ïe kdykoli potfiebujeme posílit
v evangeliu, v‰ichni vûrní bratfií v na‰em kvoru se sjednotí, aby nás
varovali, duchovnû nás posílili a pomohli nám stát se znovu aktivními.
Star‰í Boyd K. Packer fiekl: „MuÏ, kter˘ se stane neaktivním, neztrácí
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své ãlenství v kvoru. MÛÏe ztratit zájem o kvorum, ale kvorum nesmí
nikdy ztratit zájem o nûj. Kvorum je vÏdy a neustále zodpovûdno za
kaÏdého svého ãlena. Ignorovat neaktivního ãlena, pfiestat o nûj mít
zájem a pfieru‰it s ním kontakt znamená [zbavit] ho jeho práv jako
nositele knûÏství.“ (A Royal Priesthood [Melchizedek Priesthood perso-
nal study guide, 1975], 134.)

Církev potfiebuje kaÏdého ãlena, aby v‰ichni mohli „b˘ti [vzdûláváni]
spoleãnû, aby systém mohl b˘ti zachováván dokonal˘m“. (NaS 84:110.)
KnûÏská kvora jsou Ïivotnû dÛleÏitou souãástí církevní organizace.
KnûÏské kvorum musí pfii plnûní sv˘ch zodpovûdností brát v úvahu
kaÏdého svého ãlena. Star‰í Packer fiekl: „Funguje-li kvorum správnû,
pak je témûfi vylouãeno, aby jak˘koli muÏ [nebo chlapec], kter˘ je pod-
porován bratry svého kvora, neuspûl pfii plnûní zodpovûdností
v jakémkoli období svého Ïivota.“ (A Royal Priesthood [1975], 134.)

Kvorum pracuje správnû, kdyÏ kaÏd˘ ãlen kvora plní své úkoly.
Napfiíklad nositelé knûÏství, ktefií slouÏí jako domácí uãitelé, vytváfiejí
pojítko mezi presidentem kvora a kaÏdou rodinou v kvoru. KdyÏ
domácí uãitelé v tûchto rodinách zjistí nûjak˘ problém ãi potfiebu,
oznámí to a kvorum mÛÏe zaãít jednat. S tûmito informacemi mÛÏe
kvorum – pod vedením pfiedsednictva knûÏského kvora – pomoci ãle-
nÛm kvora, ktefií to potfiebují. Kvorum je pro potfiebné hned po rodinû
prvním zdrojem pomoci.

■ Jak˘mi konkrétními zpÛsoby si mohou ãlenové kvora vzájemnû
slouÏit?

■ PoÏádejte bratry, aby si pfieãetli a oznaãili Nauku a smlouvy 108:7.
Co mÛÏeme podle tohoto ver‰e dûlat, chceme-li se vzájemnû posilo-
vat? (Odpovûdi napi‰te na tabuli.)

Jak mÛÏeme jako ãlenové knûÏského kvora plnit své povinnosti
Jedním z úãelÛ knûÏského kvora je pomoci kaÏdému nositeli knûÏství
nauãit se, jak má knûÏství pouÏívat a jak mÛÏe pomoci ãlenÛm svého
kvora v dobû nouze. Toho lze nejlépe dosáhnout tehdy, je-li kaÏd˘ ãlen
ochoten pomáhat a jsou-li známy konkrétní potfieby jednotliv˘ch ãlenÛ
kvora. Z tohoto dÛvodu musíme informovat vedoucí svého kvora o
potfiebách ãlenÛ, kdyÏ si nûjaké potfieby uvûdomíme, a musíme b˘t
ochotni sami o pomoc poÏádat, kdyÏ ji potfiebujeme. âlenové kvora
nemohou druh˘m pomoci, dokud o jejich potfiebû nevûdí. KaÏd˘ nosi-
tel knûÏství se má snaÏit fie‰it své vlastní problémy. MÛÏe v‰ak pfiijít
doba, kdy pomoc kvora budeme potfiebovat. Pak se nemáme stydût o
pomoc poÏádat, protoÏe to pro ostatní bude pfiíleÏitost ke sluÏbû.

Následující pfiíbûh vypráví o tom, jak kvorum pomohlo jednomu ze
sv˘ch ãlenÛ:
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„Na podzim roku 1918, toho stra‰ného roku, kdy vrcholila první svû-
tová válka a kdy více neÏ 14 milionÛ lidí zemfielo na onen hrozn˘
‚ãern˘ mor‘ neboli ‰panûlskou chfiipku … pfii‰la zima velmi brzy … a
velká ãást z úrody cukrovky zmrzla je‰tû v zemi. MÛj otec a bratr Fran-
cis se kaÏd˘ den zoufale snaÏili dostat ze zmrzlé zemû alespoÀ jeden
náklad fiepy, kterou museli vyorat, ofiezat jí vr‰ky, naházet jednu po
druhé na velk˘ ãerven˘ vÛz a pak v‰e odvézt do cukrovaru. Byla to
pomalá a únavná práce, protoÏe mrzlo a na farmû nebyl dostatek pra-
covních sil, protoÏe mÛj bratr Floyd i já jsme byli v armádû. …

Zatímco byli takto zamûstnáni sklizní na‰í jediné úrody, kterou bylo
moÏné zpenûÏit, zazvonil jednou pfii veãefii telefon. Volal ná‰ nejstar‰í
bratr George Albert … a oznámil nám tragickou zprávu, Ïe Kenneth –
devítilet˘ syn na‰eho bratra Charlese – … onemocnûl onou hroznou
chfiipkou a po nûkolika hodinách prudké nemoci zemfiel svému otci na
klínû. George Albert prosil otce, aby pfiijel do Ogdenu a odvezl chlapce
domÛ a pohfibil ho do rodinného hrobu na hfibitovû v Lehi.

Otec … odjel do Five Points v Ogdenu a pfiivezl svého malého vnuka
domÛ, aby zde byl pohfiben. KdyÏ pfiijel k Charlesovi domÛ, na‰el ho,
jak leÏí na chladném tûle svého milovaného synka … a zjistil, Ïe je cel˘
rozpálen˘ horeãkou.

‚Vezmi mého chlapce domÛ, pochovej ho do rodinného hrobu a zítra se
pro mû vraÈ,‘ za‰eptal umírající mlad˘ otec.

Otec pfiivezl Kennetha domÛ, ve své tesafiské dílnû mu vyrobil rakev,
matka se sestrami … ji vystlala a vyloÏila plátnem a pak ‰el otec
s Francisem a dvûma laskav˘mi sousedy vykopat hrob. V té dobû umí-
ralo tolik lidí, Ïe si rodiny musely hroby kopat samy. U hrobu jsme se
pak se‰li jen ke krátkému rozlouãení, neboÈ více nebylo dovoleno.

Sotva jsme se vrátili, zazvonil telefon znovu a opût to byl George
Albert (Bert) s dal‰í hroznou zprávou: Charles zemfiel, dvû jeho malé
krásné dceru‰ky – sedmiletá Vesta a pûtiletá Elaine – jsou v kritickém
stavu a dvû nejmlad‰í dûti – ãtyfilet˘ Raeldon a tfiíletá Pauline – také
onemocnûly.

Na‰i laskaví bratranci … dokázali obstarat pro Charlese rakev a poslali
ho domÛ vlakem v zavazadlovém voze. Otec a mlad˘ Francis pfiivezli
tûlo z nádraÏí domÛ. …

Pfií‰tí den mÛj stateãn˘, nezdoln˘ star˘ otec musel splnit dal‰í smutn˘
úkol – tentokrát musel pfiivézt domÛ Vestu, usmûvavou dívenku
s vlasy ãern˘mi jako havran a s velk˘ma modr˘ma oãima.

KdyÏ pfiijel k nim domÛ, nalezl Juliettu – zármutkem zniãenou matku,
jak kleãí u kolébky své drahé malé Elaine, modrookého andûlského
dítûte s vlnit˘mi zlat˘mi vlásky. Juliett vysílenû vzlykala a modlila se. …
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Je‰tû neÏ otec dojel domÛ s Vestou, pfii‰la dal‰í stra‰ná zpráva. Elaine
ode‰la za sv˘m otcem, bratrem Kennethem a sestrou Vestou. A tak se
musel otec vydat na dal‰í srdceryvnou cestu a pfiivézt domÛ a pohfibít
dal‰ího ãlena rodiny, jiÏ ãtvrtého v jediném t˘dnu.

Toho veãera, kdy pohfibili Elaine, ani pfií‰tího rána telefon uÏ nezazvo-
nil a Ïádné smutné zprávy o dal‰ím úmrtí jiÏ nepfii‰ly. …

Po snídani fiekl otec Francisovi: ‚Synu, radûji bychom se mûli jít podí-
vat na pole, jestli ze zemû nedostaneme je‰tû nûjakou fiepu, dfiíve neÏ
zamrzne je‰tû víc. Zapfiáhni a vydáme se na cestu.‘

Francis vyjel se ãtyfispfieÏím na cestu a otec vylezl k nûmu na vÛz.
KdyÏ jeli po silnici do Saratogy, potkávali farmáfie ze sousedství, jed-
noho za druh˘m, jak jedou s vozy pln˘mi fiepy do továrny. Jak je
míjeli, kaÏd˘ na nûj zamával a fiekl: ‚Dobr˘ den, str˘ãku Georgi‘;
‚Upfiímnou soustrast, Georgi‘; ‚Bylo to tûÏké, Georgi, Ïe?‘; ‚Má‰
spoustu dobr˘ch pfiátel, Georgi.‘

Na posledním voze jel … Jasper Rolfe. Radostnû zamával a zavolal: ‚To
jsou uÏ v‰echny, str˘ãku Georgi.‘

Otec se obrátil k Francisovi a fiekl: ‚Kdyby to tak v‰echno byla na‰e fiepa…‘

KdyÏ dojeli k vratÛm farmy, Francis seskoãil z vozu a otevfiel je, aby-
chom mohli vjet na pole. Pak zatáhl za opratû a zastavil konû, na chvíli
se zastavil a rozhlédl se po poli. Zprava doleva a zase zpût, a hle – na
celém poli nebyla jediná fiepa. A pak si uvûdomil, co tím Jasper Rolfe
myslel, kdyÏ volal: ‚To jsou uÏ v‰echny, str˘ãku Georgi.‘

Pak otec slezl z vozu a nabral si hrst plnou bohaté hnûdé hlíny, kterou
mûl tak rád, a levou rukou bez palce uchopil useknut˘ vr‰ek fiepy. Na
okamÏik se zadíval na tyto symboly své práce, jako by nemohl uvûfiit
sv˘m oãím.

Pak si sedl na hromadu odfiezan˘ch vr‰kÛ fiep – tento muÏ, kter˘
bûhem pouh˘ch ‰esti dnÛ pfiivezl domÛ ãtyfii ze sv˘ch nejdraÏ‰ích, aby
je pohfibil, udûlal jim rakve, vykopal hroby a dokonce pomohl s poh-
fiebním obleãením – tento úÏasn˘ muÏ, kter˘ nikdy nezaváhal, ani ne-
ustoupil, ani nezakolísal po celou tu nesmírnû tûÏkou dobu – si sedl na
hromadu odfiezkÛ a plakal jako malé dítû.

Pak vstal, otfiel si oãi sv˘m velk˘m ãerven˘m kapesníkem, pohlédl
k nebi a fiekl: ‚Dûkuji, Otãe, za star‰í z na‰eho sboru.‘“ (Les Goates,
citoval Vaughn J. Featherstone v Conference Report, Apr. 1973, 46–48;
nebo Ensign, July 1973, 36–37.)
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Závûr
V‰echna kvora Církve jsou zorganizována k tomu, aby uskuteãÀovala
Pánovy zámûry. Jako nositelé knûÏství musíme plnit zodpovûdnosti,
které dostáváme.

President Joseph Fielding Smith napsal: „Nikdy dfiíve v historii Církve
nebylo dÛleÏitûj‰í, aby knûÏství plnilo zodpovûdnosti, které mu byly
svûfieny, neÏ je tomu dnes. Nikdy dfiíve jsme nebyli více zavázáni slou-
Ïit Pánu, dodrÏovat Jeho pfiikázání a zvelebovat povolání, které nám
bylo svûfieno.“ (Doctrines of Salvation, comp. Bruce R. McConkie, 3 vols.
[1954–1956], 3:117.)

V˘zva
PlÀte knûÏské úkoly, kter˘mi jste byli povûfieni.

V‰ímejte si potfieb ostatních ãlenÛ kvora.

PoÏádejte své knûÏské kvorum o pomoc, kdyÏ ji potfiebujete.

Pfiíprava uãitele
NeÏ budete uãit tuto lekci:

1. Pfieãtûte si Nauku a smlouvy 107:21–26, 58–66, 85–100.

2. Povûfite bratry vyprávûním pfiíbûhÛ, ãtením ver‰Û z písem nebo
citátÛ, jak to uznáte za vhodné.
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Cílem této lekce je pomoci nám porozumût tomu, jaké povinnosti mají
jáhnové.

Úvod
Pfiedsedající biskup Církve dal jáhnÛm tuto radu:

„V‰ichni lidé jsou dûti BoÏí. Vy v‰ak máte nûco navíc. Vy máte pravo-
moc jednat v Jeho jménu. Toto vás odli‰uje od zbytku svûta. Neãiní vás
to automaticky lep‰ími neÏ jsou druzí, ale dává vám to zodpovûdnost
Ïít lépe neÏ druzí.

A protoÏe víte, Ïe jste dûti BoÏí a Ïe jste nositeli Jeho knûÏství, oãekává
se od vás více neÏ od tûch, ktefií toto velké poÏehnání nemají.“ (Victor L.
Brown, Conference Report, Apr. 1972, 101; nebo Ensign, July 1972, 90.)

Povinnosti jáhna
Jako jáhnové máme Pánovo povûfiení (viz NaS 64:29). Pánovo dílo je
na‰ím dílem. Plníme-li své knûÏské povinnosti, ctíme tím Spasitele.
Jedním z nejlep‰ích zpÛsobÛ, jak mÛÏeme Spasiteli projevovat lásku, je
to, Ïe vykonáváme povinnosti, které jako jáhnové máme. Nûkteré
z tûchto povinností jsou uvedeny níÏe:

■ Vystavte vût‰í arch papíru, na nûmÏ jsou napsány níÏe uvedené body,
nebo je napi‰te na tabuli:

Povinnosti jáhna
1. Rozná‰et svátost.
2. Bdít nad Církví.
3. Varovat, vysvûtlovat, nabádat a uãit a zvát

v‰echny, aby ‰li ke Kristu.
4. Pomáhat biskupovi s ãasn˘mi záleÏitostmi.
5. Navazovat pfiátelství se ãleny kvora a s dal‰ími

mlad˘mi muÏi.
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5a Rozná‰ení svátosti je posvátnou zodpovûdností.
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Rozná‰ejte svátost
Jedna z nejposvátnûj‰ích povinností, kterou jako jáhnové máme, je roz-
ná‰ení svátosti. Pfii rozná‰ení svátosti máme pociÈovat Ducha Pánû a
dÛleÏitost tohoto obfiadu. Máme b˘t hodni toho, abychom rozná‰eli
svátost Svat˘m jako zástupci Pána. Máme se chovat tak, jak by si to
pfiál On, a máme b˘t vhodnû obleãeni.

Jeden bratr z generálních autorit vzpomíná na dobu, kdy slouÏil jako
jáhen, takto: „Vzpomínám si, jakou ctí pro mû bylo, kdyÏ jsem se mohl
úãastnit tak posvátného obfiadu – [svátosti]. Velmi dobfie se pamatuji
na to, jak mû rodiãe uãili, Ïe musím mít ãisté a neposkvrnûné ruce i
srdce, abych byl hoden se na tomto obfiadu podílet.“ (Victor L. Brown,
Conference Report, Apr. 1972, 101; nebo Ensign, July 1972, 89–90.)

KdyÏ svátost rozná‰íme správn˘m zpÛsobem, plníme tak dal‰í povin-
nost jáhna. Touto povinností je navzájem se vzdûlávat neboli povzná‰et
(viz NaS 107:85). KdyÏ ãlenové uvidí, jak jsme v této povinnosti
oddaní, budou povzneseni a získají vût‰í touhu konat své povinnosti.

■ UkaÏte obrázek 5a „Rozná‰ení svátosti je posvátnou zodpovûdností“.

Bdûte nad Církví a varujte, vysvûtlujte, nabádejte a uãte
Jedním ze zpÛsobÛ, jak mÛÏeme bdít nad Církví, je to, Ïe pomáháme
ãlenÛm dodrÏovat pfiikázání.

■ Jak mÛÏeme ãlenÛm pomáhat dodrÏovat pfiikázání? (Tím, Ïe je
budeme uãit evangeliu sv˘mi slovy a skutky.)

■ PoÏádejte bratry, aby pfieãetli Nauku a smlouvy 20:58–59. Jak˘mi
zpÛsoby mÛÏeme varovat, uãit a zvát v‰echny, aby ‰li ke Kristu?

Tím, Ïe varujeme, zveme a uãíme druhé, mÛÏeme pomoci uspokojit
duchovní potfieby ãlenÛ Církve. Jedním ze zpÛsobÛ, jak to mÛÏeme
ãinit, je mluvit na církevních shromáÏdûních. KdyÏ si pfiipravujeme
proslovy s modlitbou, Duch Svat˘ bude ãlenÛm dosvûdãovat pravdi-
vost na‰ich slov. Tyto povinnosti mÛÏeme dále plnit i tak, Ïe budeme
ãlenÛm pfiipomínat církevní shromáÏdûní, Ïe budeme sdílet evange-
lium a vydávat svûdectví.

Pomáhejte biskupovi s ãasn˘mi záleÏitostmi
Jáhnové pomáhají biskupovi starat se o ãasné potfieby Církve. To mÛÏe
zahrnovat vybírání postních obûtí, pomoc s péãí o potfiebné a pomoc
s údrÏbou sborového domu a pfiilehl˘ch pozemkÛ.

Následující pfiíbûh o vybírání postních obûtí vypráví o tom, jak si jeden
mlad˘ jáhen uvûdomil dÛleÏitost této zodpovûdnosti. Stalo se to pfied
mnoha lety, kdy ãlenové na postní obûti pfiispívali potravinami, obleãe-
ním a palivem, které se pak rozdûlovaly mezi potfiebné.
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„Jako jáhen jsem byl povûfien, abych vybíral ‚postní‘ v na‰em soused-
ství. Bratr Peter Reid, vousat˘ muÏ stfiedního vûku, byl inspektorem a
mûl za úkol dohlíÏet na to, aby postní obûti byly shromáÏdûny a roz-
dány potfiebn˘m. …

Mûl jsem nav‰tívit kaÏd˘ dÛm v sousedství … a dát lidem pfiíleÏitost,
aby nûco vûnovali pro dobro chud˘ch. Jedni pfiispûli hromadou uhlí,
druzí dfievem, jiní trochou mouky, láhví zavafieného ovoce, ‰álkem
cukru, kusem slaniny a podobnû. …

Na jednu sobotu si na‰e fotbalové druÏstvo naplánovalo zápas a já
jsem si opravdu moc pfiál, abych mohl hrát. Sice jsem vûdûl, Ïe bych
mûl vybírat ‚postní‘ a Ïe by to byla chyba, kdybych to neudûlal, ale
moje touha hrát byla silnûj‰í neÏ cokoli jiného. A tak jsem dal pfiednost
radovánkám pfied povinnostmi a ‰el jsem hrát fotbal. …

Pfií‰tího dne ãasnû zrána zaklepal na na‰e dvefie bratr Reid a chtûl se
mnou mluvit. Mûl jsem v˘ãitky svûdomí a chtûlo se mi utéct a nûkam
se schovat. Nakonec jsem v‰ak se sklonûnou hlavou pfii‰el ke dvefiím.
¤ekl jen: ‚Willarde, má‰ ãas jít se mnou na chvíli ven?‘

Byl chladn˘ podzimní den.

·el jsem s ním nejprve na mal˘ dvÛr poblíÏ rohu První severní a Tfietí
západní ulice. Jemnû zaklepal na jedny dvefie a otevfiela nám malá sla-
bouãká paní.

¤ekla: ‚Bratfie Reide, vãera jsme nedostali jídlo a nemáme tady vÛbec nic.‘

Bratr Reid fiekl: ‚To mû mrzí, sestro, do veãera pro vás urãitû nûco
budeme mít.‘

·li jsme k dal‰ím dvefiím na opaãné stranû dvora. V odpovûì na na‰e
zaklepání se ozval nûãí hlas a vyzval nás, abychom ‰li dál.

Ve‰li jsme a v posteli jsme spatfiili starého muÏe a jeho Ïenu. Stafiík
fiekl: ‚Bratfie Reide, jsme bez uhlí, a tak jsme museli zÛstat v posteli,
abychom se zahfiáli.‘

V dal‰ím domû nás uvítala mladá matka s mal˘mi dûtmi, které se
k sobû navzájem tiskly. Nemluvnû plakalo a ostatní dûti mûly tváfie
vlhké od pláãe.

To mi staãilo! …

Málem jsem se rozplakal, kdyÏ jsem si uvûdomil, jak závaÏnû jsem
zanedbal svou povinnost. … Tito lidé dostali své jídlo a uhlí tent˘Ï den
jiÏ brzy odpoledne, a pro mû se to stalo velmi cennou zku‰eností.“
(Willard R. Smith, citováno v „Program Outline for Teaching Obser-
vance of the Law of the Fast“ [1965], 19–20.)
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5b Jednou z povinností jáhnÛ je vybírat postní obûti.
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Vybírání postních obûtí je pouze jedním ze zpÛsobÛ, jak mÛÏeme
pomáhat s ãasn˘mi potfiebami Církve a jejích ãlenÛ. Dal‰ím z nich
mÛÏe b˘t napfiíklad to, kdyÏ sestfie, která ovdovûla, pomÛÏeme s osá-
zením, zaléváním a pletím zahrady. V dobû skliznû jí mÛÏeme pomoci
se sklizní a uskladnûním potravin. Tím jí pomÛÏeme uspokojit její
ãasné potfieby.

■ UkaÏte obrázky 5b „Jednou z povinností jáhnÛ je vybírat postní
obûti“ a 5c „Spoleãná práce kvora pfii projektu sociální péãe je jedním
ze zpÛsobÛ, jak jáhnové bdí nad Církví“.

Navazujte pfiátelství se ãleny kvora i s dal‰ími mlad˘mi muÏi
Tuto povinnost mÛÏeme plnit tím, Ïe se vzájemnû povzbuzujeme
k úãasti na shromáÏdûních a ãinnostech a akcích kvora. Také se máme
zajímat o duchovní a ãasné blaho ãlenÛ kvora a máme dûlat v‰e, co je
v na‰ich silách, abychom je podporovali.

■ PoÏádejte bratry, aby se zamysleli nad následující otázkou, aniÏ by
na ni odpovídali nahlas: Se kter˘mi mlad˘mi muÏi bych mohl navá-
zat pfiátelství a mohl je posílit?

Jak se jáhnové uãí sv˘m povinnostem
Jako jáhnové se mÛÏeme sv˘m povinnostem nauãit mnoha zpÛsoby a na
mnoha místech. Jedním z tûchto zpÛsobÛ je osobní studium písem a
modlitba. K tomu bude moÏná nejprve nutné najít si ãas a místo, kde
bychom mohli b˘t sami, abychom mohli své povinnosti studovat tak, jak
jsou vysvûtleny v písmech, a modlit se o to, abychom jim porozumûli.

Sv˘m povinnostem se také uãíme doma od rodiãÛ nebo star‰ích bratrÛ.
MÛÏeme se jim uãit bûhem rodinného domácího veãera. Pouãení se
nám dostává rovnûÏ na knûÏském shromáÏdûní od presidenta kvora
jáhnÛ. Pán pfiikázal presidentovi kvora jáhnÛ, aby pfiedsedal jáhnÛm
ve svém kvoru a uãil je jejich povinnostem (viz NaS 107:85). President
kvora jáhnÛ nám mÛÏe pomoci porozumût na‰im povinnostem a tomu,
jak jednat v úfiadu jáhna. Presidenta tûmto povinnostem uãí poradce
knûÏství nebo ãlen biskupstva nebo pfiedsednictva odboãky.

Jedním z nejlep‰ích zpÛsobÛ, jak se mÛÏeme nauãit sv˘m povinnos-
tem, je to, kdyÏ je plníme. KdyÏ plníme své povinnosti, lépe jim rozu-
míme a tû‰íme tím Pána. A je-li Pán s námi spokojen, zjevuje nám
prostfiednictvím Ducha Svatého mnoho vûcí. Jako jáhnové máme vÏdy
Ïít tak, abychom byli zpÛsobilí tû‰it se z pfiítomnosti Ducha Svatého.

Jak jáhnÛm pomáhá jejich kvorum
âlenové kvora si mohou vzájemnû pomáhat mnoha zpÛsoby. KdyÏ se
spolu sejdeme na shromáÏdûní kvora, mÛÏeme navazovat pfiátelské
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5c Spoleãná práce kvora pfii projektu sociální péãe je jedním 
ze zpÛsobÛ, jak jáhnové bdí nad Církví.
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vztahy a upevÀovat je. MÛÏeme si také navzájem pomáhat uãit se
sv˘m povinnostem a plánovat ãinnosti, které nám pomohou tyto
povinnosti plnit. Mezi tyto povinnosti patfií pomáhání ãlenÛm uspoko-
jit ãasné potfieby, misionáfiská práce a pfiíprava na misii, práce na
rodinné historii a vykonávání kfitÛ za mrtvé, aktivizace mlad˘ch muÏÛ
ve vûku kvora a uãení se evangeliu. Kvorum nám dává pfiíleÏitost spo-
leãnû pracovat na plnûní tûchto povinností. Konáním sv˘ch povinností
pak pomáháme budovat království BoÏí.

Prostfiednictvím sluÏby v kvoru se rovnûÏ mÛÏeme tû‰it z osobního
rÛstu v evangeliu. Studujeme-li evangelium a plníme-li své zodpovûd-
nosti, roste na‰e poznání a sluÏbou v úfiadu v kvoru rostou i na‰e vÛd-
covské schopnosti.

■ PoÏádejte bratry, aby pfieãetli Nauku a smlouvy 107:60–62, 85. Kdo
má pfiedsedat kvoru jáhnÛ? Jaké jsou jeho povinnosti?

Presidenta kvora vybírají a povolávají ke sluÏbû ti, ktefií nám pfiedse-
dají a mají k tomu patfiiãnou pravomoc. President si pak zvolí dva
rádce, ktefií musejí b˘t schváleni a povoláni tûmi, ktefií k tomu mají
pravomoc. Poradce kvora pak ‰kolí úfiedníky v jejich povinnostech. Uãí
také lekce z evangelia na shromáÏdûních kvora. Úfiedníci kvora uãí
ãleny kvora o jejich knûÏsk˘ch povinnostech. Tûmito a dal‰ími zpÛsoby
se ãlenové kvora uãí bdít nad Církví.

Kvorum jáhnÛ je také místem, kde se nám dostává pfiátelství a pomoci.
Doléhají-li na nás problémy nebo ztrácíme-li jistotu o pravdû, mÛÏe se
nám od kvora dostat povzbuzení a mÛÏeme tam nalézt odpovûdi na
své problémy. Následující pfiíbûh ukazuje, jak se mÛÏeme navzájem
posilovat projevováním zájmu jeden o druhého. V tomto pfiípadû byl
projeven zájem o ménû aktivního ãlena kvora.

Jeden jáhen byl ménû aktivní v Církvi. O nedûlích obvykle pracoval
kolem domu. Bûhem onûch nedûlí ãasto uvaÏoval o knûÏském shro-
máÏdûní a pociÈoval potfiebu pfiátelství. ProtoÏe ho tam v‰ak nikdo
nikdy nepozval, nemûl pocit, Ïe je tam vítán. Jednou v nedûli, kdyÏ
maloval pokoj, ho nav‰tívilo pfiedsednictvo kvora jáhnÛ. Zeptali se ho,
zda by pfií‰tí nedûli nechtûl pfiijít na knûÏské shromáÏdûní. ¤ekl, Ïe ne.
Jeho odpovûì je mohla odradit, ale oni se nevzdali. Tito tfii chlapci ho
kaÏdou nedûli nav‰tûvovali vÏdy se stejnou nabídkou.

Aãkoli tento ménû aktivní chlapec nikdy shromáÏdûní jako jáhen nena-
v‰tívil, ony projevy lásky a zájmu pfiedsednictva kvora ho posilovaly a
hluboce na nûj zapÛsobily. Pozdûji, kdyÏ byl star‰í, ho tento zájem pod-
nítil k tomu, aby vyhledal Církev. Dnes je v Církvi aktivní a vykonává
své knûÏské povinnosti.
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Závûr
KdyÏ se jako jáhnové uãíme sv˘m povinnostem a zvelebujeme své
knûÏství, posilujeme sami sebe a pomáháme druh˘m Ïít podle evange-
lia. Tím se naplÀují slova, Ïe jáhnové jsou urãeni k tomu, aby „bdûli
nad církví, aby byli stál˘mi sluÏebníky pro církev“. (NaS 84:111.)

V˘zva
Îijte podle evangelia a buìte dobr˘m pfiíkladem nositele knûÏství.

Bûhem obfiadu svátosti se chovejte uctivû. KdyÏ rozná‰íte svátost, cho-
vejte se a buìte obleãeni tak, jak se oãekává od zástupcÛ Spasitele.

Vybírejte postní obûti, jste-li o to poÏádáni.

S modlitbou studujte ver‰e v písmech, které nás uãí o povinnostech jáhna.

Dal‰í ver‰e z písem
■ 1. Timoteovi 3:8–10 (vlastnosti jáhnÛ)

■ Nauka a smlouvy 84:30–32 (úfiad jáhna jako pfiídavek náleÏející
k men‰ímu knûÏství)

Pfiíprava uãitele
NeÏ budete uãit tuto lekci:

1. Pfieãtûte si Nauku a smlouvy 20:38–60; 107:1–100.

2. Pfiipravte si vût‰í arch papíru s informacemi zmiÀovan˘mi v této
lekci, nebo je napi‰te na tabuli.

3. Povûfite bratry vyprávûním pfiíbûhÛ, ãtením ver‰Û z písem nebo
citátÛ, jak to uznáte za vhodné.
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Cílem této lekce je pomoci nám porozumût povinnostem uãitelÛ.

Povinnosti uãitele
ZpÛsobil˘ bratr mÛÏe b˘t vysvûcen uãitelem, kdyÏ je mu alespoÀ 14
let. Uãitel má v‰echny zodpovûdnosti jáhna. Má v‰ak také dal‰í zodpo-
vûdnosti. A protoÏe nûktefií z nás jsou uãiteli a jiní se jimi jednou sta-
nou, máme se nauãit povinnostem tohoto úfiadu.

■ PoÏádejte bratry, aby pfieãetli Nauku a smlouvy 20:53. Jaké jsou
nûkteré povinnosti uãitelÛ? (Odpovûdi napi‰te na tabuli.)

B˘t se ãleny a posilovat je znamená poznat je, úãastnit se s nimi aktivit
v Církvi, uãit je, pomáhat jim uspokojit jejich potfieby a pomáhat jim
slouÏit druh˘m.

■ PoÏádejte bratry, aby pfieãetli Nauku a smlouvy 20:54–55. Jaké jsou
dal‰í povinnosti uãitelÛ? (Napi‰te je na tabuli.)

Ve ver‰i 54 ãteme, Ïe uãitelé mají „hledûti, aby v církvi nebyla Ïádná
nepravost ani tvrdost jednoho ke druhému, ani lhaní, pomlouvání, ani
zlé fieãi“. A ve ver‰i 55 se pí‰e, Ïe uãitelé mají rovnûÏ pomáhat ãlenÛm
konat jejich povinnosti.

Jak mÛÏe uãitel plnit své povinnosti?
Existuje mnoho zpÛsobÛ, jak mÛÏe uãitel plnit své povinnosti. Napfií-
klad mÛÏe b˘t dobr˘m pfiíkladem ãi dobr˘m domácím uãitelem, mÛÏe
vítat ãleny na shromáÏdûní, pfiipravovat svátost, pomáhat doma a vná-
‰et pohodu do mezilidsk˘ch vztahÛ.

Buìte dobr˘m pfiíkladem
Jedním ze zpÛsobÛ, jak mÛÏeme posilovat ostatní ãleny, je to, Ïe jsme
dobr˘m pfiíkladem. Apo‰tol Pavel uãil: „Buì pfiíkladem vûrn˘ch v fieãi,
v [jednání], v lásce, v duchu, u vífie, v ãistotû.“ (1. Timoteovi 4:12.) Ná‰
Ïivot bude mít vliv na druhé bez ohledu na to, kde jsme nebo co
dûláme. DÛleÏité je, abychom byli vÏdy a v‰ude dobr˘m pfiíkladem
spravedlivosti.
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Buìte dobr˘m domácím uãitelem
■ UkaÏte obrázek 6a „Domácí uãení je dÛleÏitou povinností uãitelÛ“.

Své povolání uãit a posilovat ãleny mÛÏeme zvelebovat pomocí domá-
cího uãení. Pfii plnûní této povinnosti máme pamatovat na to, Ïe máme
nárok na inspiraci od Pána. Pán fiekl, Ïe v‰ichni ti, ktefií jsou vysvûceni
k tomu, aby kázali evangelium, to mají ãinit „Duchem, a to Utû‰itelem,
kter˘ byl vyslán uãiti pravdû“. (NaS 50:13–14.)

■ Jak mÛÏeme poznat, co máme uãit rodiny, které jsme povûfieni uãit?

NíÏe uveden˘ pfiíbûh dokládá, jak jeden uãitel porozumûl dÛleÏitosti
domácího uãení.

„KdyÏ jsme se blíÏili k onûm dvefiím, tfiásly se mi nohy a mûl jsem
zvlá‰tní pocit v Ïaludku. KdyÏ mi mÛj spoleãník fiekl, Ïe toto jsou
‚moje‘ dvefie, byl jsem si jist˘, Ïe omdlím.

Ne, nebyl jsem ãerstv˘ misionáfi. Byl jsem patnáctilet˘ domácí uãitel, kter˘
stoupal po schodech k bytu sestry Riceové – vdovy z na‰eho sboru. …

Bratr Gabbott – [mÛj spoleãník] – mi dal za úkol pfiednést urãité poselství
v‰em pûti rodinám, které nám byly pfiidûleny. S nûkolika poznámkami na
papífie jsem byl sice pfiipraven, ale byl jsem vystra‰en˘ a nezku‰en˘. …

Zaklepali jsme na dvefie, ale nikdo neotvíral. UÏ jsem chtûl podotknout,
Ïe nikdo není doma, kdyÏ vtom se dvefie pomalu otevfiely. Za dvefimi
se objevila kfiehounká postava star‰í sestry, která netu‰ila, na koho u
dvefií narazí. Jakmile poznala bratra Gabbotta, usmála se. Pozvala nás
dál a nabídla nám, abychom se posadili.

Po krátkém pozdravení se bratr Gabbott obrátil na mû, jako by chtûl
fiíci: ‚Tak, Roberte, je na ãase pfiedat na‰e poselství.‘ KdyÏ jsem zaãal
mluvit, onen zvlá‰tní pocit v mém Ïaludku byl je‰tû intenzivnûj‰í.
Nepamatuji si, co pfiesnû jsem fiíkal, ale kdyÏ jsem odloÏil své po-
známky a zvedl jsem hlavu, spatfiil jsem uplakanou tváfi oné milé a
vnímavé sestry. Vyjádfiila svou vdûãnost za to, Ïe její domov nav‰tívili
nositelé knûÏství.

Nebyl jsem schopen slova. Co jsem udûlal? Co bych mûl udûlat?
Na‰tûstí mi pomohl bratr Gabbott tím, Ïe vydal svûdectví a Ïe se oné
sestry zeptal, zda nûco nepotfiebuje. A potfiebovala.

Sestra Riceová nám fiekla, Ïe se poslední dobou necítí dobfie, a popro-
sila nás, abychom na ni pamatovali v modlitbû, kterou jsme mûli pro-
nést pfied na‰ím odchodem. Poté se podívala na mû a zeptala se, zda
bych onu modlitbu mohl pronést já. …
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6a Domácí uãení je dÛleÏitou povinností uãitelÛ.
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Souhlasil jsem a pronesl jsem závûreãnou modlitbu, ve které jsem
poÏádal o zvlá‰tní poÏehnání zdraví a síly pro tuto sestru, kterou sotva
znám, ale kterou jsem si rychle oblíbil a zaãal jsem si jí váÏit.

Od mé první lekce domácího uãení, jeÏ probûhla u sestry Riceové,
která je jiÏ dlouho po smrti, ubûhlo jiÏ pûtadvacet let. Ale nemohu pro-
jít kolem onoho domu, aniÏ bych si vzpomnûl na onu pfiíhodu s brat-
rem Gabbottem a jednou vûrnou sestrou, která vûdûla, Ïe mÛÏe
poÏádat o pomoc poslu‰ného vysokého knûze a nejistého a vystra‰e-
ného uãitele v Aronovû knûÏství.“ (Robert F. Jex, „My First Door“, Tam-
buli, Dec. 1989, 45.)

Podobnû jako tento domácí uãitel mÛÏeme i my posilovat rodiny, které
nám jako domácím uãitelÛm byly pfiidûleny, tím, Ïe se s nimi modlíme,
povzbuzujeme je, aby plnily své rodinné povinnosti, a pomáháme jim
Ïít podle evangelia. Pokud nûkterá z rodin, které uãíme, potfiebuje
pomoc, máme její potfieby oznámit na‰im knûÏsk˘m autoritám.

Pfii nav‰tûvování rodin, které nám byly pfiidûleny, musíme mít na
pamûti, Ïe tak ãiníme na základû svolení hlavy dotyãné domácnosti.
ProtoÏe ona se zodpovídá za svou rodinu pfied Pánem, máme její
rodinu uãit vÏdy pod jejím vedením. Pouze tehdy, budeme-li své
rodiny uãit pod vedením hlavy dotyãné domácnosti, mÛÏeme splnit
svou povinnost jako uãitelÛ.

KdyÏ domácí uãení vykonáváme tak, jak si to pfieje Pán, budujeme
v Církvi lásku a jednotu. Následující pfiíbûh je dobr˘m pfiíkladem toho,
co se mÛÏe stát, kdyÏ bereme povolání uãitele váÏnû:

„Nedávno … se domácími uãiteli na‰í rodiny stal jeden muÏ se sv˘m
synem ve vûku uãitele. O otci jsme vûdûli, Ïe je oddán evangeliu, ale
nevûdûli jsme, co máme oãekávat od jeho syna, aãkoli by se podle
vzhledu a chování tohoto mladého muÏe dalo soudit na stejnou odda-
nost. Bûhem jejich první náv‰tûvy u nás jsem tohoto mladého muÏe
pozornû sledoval. Aãkoli se choval víceménû zdrÏenlivû, v‰e, co dûlal
a fiíkal, posilovalo dÛstojnost knûÏství, jehoÏ byl nositelem. Brzy se
dozvûdûli, Ïe ná‰ mal˘ syn pfied rokem zemfiel a Ïe ãekáme dal‰í dítû.
Od tohoto okamÏiku se stali dÛleÏitou souãástí na‰eho Ïivota díky
tomu, Ïe se za nás modlili a povzbuzovali nás. Na konci oné první
náv‰tûvy jsem onoho mladého muÏe poÏádal o modlitbu. KdyÏ se
modlil, poÏádal Pána, aby nás utû‰il v souvislosti se ztrátou na‰eho
syna a aby poÏehnal dítûti, které se má brzy narodit. Modlil se
obzvlá‰tû o to, aby moje Ïena nemûla pfii porodu Ïádné problémy.
Upfiímnost a vnímavost tohoto mladého uãitele na mû i na moji man-
Ïelku hluboce zapÛsobila. Bûhem následujících dnÛ a t˘dnÛ s námi
byli tito bratfií pravidelnû v kontaktu (mnohem ãastûji neÏ jen jednou
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za mûsíc). Po narození na‰eho dûÈátka nám tento mlad˘ muÏ se sv˘m
otcem pfiinesli dárek. KdyÏ jsme poklekli k modlitbû, chlapec vyjádfiil
svou vdûãnost Pánu za to, Ïe se dítû narodilo bez komplikací.“
(Vyprávûl H. Burke Peterson v „The Role of the Teacher“, New Era,
May 1974, 10–11.)

■ Co mÛÏeme udûlat, abychom byli lep‰ími domácími uãiteli?

Vítejte ãleny na shromáÏdûní
Své povolání b˘t dobr˘m pfiíkladem mÛÏeme zvelebovat tím, Ïe
vítáme ãleny, kdyÏ pfiicházejí do sborového domu. MÛÏeme jim podat
ruku a zeptat se, jak se jim dafií. KdyÏ ãleny takto vfiele a pfiátelsky
vítáme, napomáháme tím tomu, aby rostla jejich vzájemná jednota a
láska.

Pfiipravujte svátost
Spasitel nás uãil, Ïe pravá sluÏba je ta, kterou vykonáváme, aniÏ
bychom za ni oãekávali chválu. Pfiíprava svátosti je dobr˘m pfiíkladem
této zásady. âlenové si ãasto neuvûdomují, Ïe svátost pfiipravují uãi-
telé, protoÏe se tak ãasto dûje bez jakéhokoli uznání pro ty, kdo ji pfii-
pravují. Oni v‰ak pfiesto tuto sluÏbu vykonávají, a Pán je tím potû‰en,
protoÏe to je pravá sluÏba.

■ Co mÛÏeme udûlat, abychom se na pfiípravu svátosti pfiipravili
fyzicky i duchovnû? (ZmiÀte mimo jiné to, Ïe máme b˘t tûlesnû ãistí.)

Pomáhejte doma
Jako uãitelé mÛÏeme rovnûÏ pomáhat své rodinû. Je dÛleÏité, abychom
pomáhali s úklidem a opravou domu, starali se o zahradu nebo vyko-
návali jakoukoli práci, kterou je tfieba vykonat. Jako nositelé knûÏství
mÛÏeme také pomáhat rodinû Ïít podle evangelia.

■ UkaÏte obrázek 6b „Nositel Aronova knûÏství, kter˘ zvelebuje své
knûÏské povolání, pomáhá posilovat svou rodinu“.

Jeden neaktivní nositel knûÏství nepodnikl v‰echny kroky nutné
k tomu, aby k nûmu byli v chrámu pfiipeãetûni jeho manÏelka a dospí-
vající syn. KdyÏ si jeho syn na knûÏském shromáÏdûní vyslechl lekci o
chrámovém sÀatku, zaãal se o zásadu vûãné rodiny velmi zajímat. Tato
lekce ho ovlivnila natolik, Ïe o tom fiekl svému otci. Následkem jejich
rozhovoru se Ïivot jeho otce zmûnil. Uvûdomil si, Ïe svou manÏelku a
syna miluje a Ïe s nimi chce b˘t na vûky. Nakonec byla rodina zpeãe-
tûna v chrámu na ãas a na vûãnost – a to v‰e jen díky jednomu ãlenovi
rodiny – uãiteli, kter˘ mûl zájem o budování lásky a jednoty ve své
rodinû.
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6b Nositel Aronova knûÏství, kter˘ zvelebuje své knûÏské povolání, 
pomáhá posilovat svou rodinu.
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Vná‰ejte pohodu do mezilidsk˘ch vztahÛ
Své zodpovûdnosti uãitele mÛÏeme plnit tím, Ïe budeme vná‰et klid
do své rodiny a do Církve. Jedním ze zpÛsobÛ, jak to mÛÏeme dûlat, je
vyhledávat v druh˘ch dobro. Hledáme-li v druh˘ch dobro, posilujeme
tím jejich sebedÛvûru. Dal‰í zpÛsoby jsou vyh˘bání se pomluvám,
které by mohly po‰kodit povûst druhého ãlovûka, a jednání s druh˘mi
vÏdy s láskou a laskavostí. Budeme-li pouÏívat a rozvíjet tyto nástroje,
budeme moci pomáhat druh˘m zakusit pokoj v jejich Ïivotû.

Závûr
Jako uãitelé se máme vÏdy snaÏit posilovat Církev, podporovat jednotu
a lásku a pomáhat ãlenÛm plnit jejich povinnosti. I kdyÏ jsme moÏná
teprve mladí chlapci nebo novû obrácení do Církve, máme moc ovliv-
Àovat druhé k dobru. VÏdy máme pamatovat na to, Ïe Pán nedává
lidem Ïádná pfiikázání, „aniÏ by pro nû pfiipravil cestu, aby [mohli]
uskuteãniti vûc, kterou jim pfiikazuje“. (1. Nefi 3:7.)

■ Spoleãnû se tfiídou naplánujte konkrétní projekt sluÏby, kter˘ mÛÏete
vykonat a kter˘ by pomohl posílit jednotu a lásku ve va‰í církevní
jednotce.

V˘zva
S modlitbou se zamyslete nad potfiebami rodin, které vám byly pfiidû-
leny jako domácím uãitelÛm.

Na základû tûchto potfieb si pfiipravte pro kaÏdou rodinu poselství tak,
jak vás nabádá Duch.

Pfiidûlené rodiny nav‰tûvujte se sv˘m spoleãníkem jako domácí uãitelé
vÏdy na zaãátku mûsíce.

Modlete se s nimi.

Vykonejte pro nû to, co potfiebují a co sami zvládnete. O tom, co sami
nezvládnete, informujte vedoucí svého kvora.

Dal‰í ver‰e z písem
■ Jákob 1:17–19 (jak mají uãitelé zvelebovat své knûÏské povolání)

Pfiíprava uãitele
NeÏ budete uãit tuto lekci:

1. Pfieãtûte si Nauku a smlouvy 20:53–60 a lekci 4 „KnûÏské kvorum“
v této pfiíruãce.

2. Povûfite bratry vyprávûním pfiíbûhÛ, ãtením ver‰Û z písem nebo
citátÛ, jak to uznáte za vhodné.
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Cílem této lekce je pomoci nám porozumût povinnostem knûÏí.

Úvod
Pán v‰em nositelÛm knûÏství pfiikázal, aby „[zastávali] svÛj vlastní úfiad a
[pracovali] ve svém vlastním povolání“. (NaS 84:109.) Abychom to mohli
dûlat, musíme se nejprve nauãit rÛzn˘m zodpovûdnostem v knûÏství a pak
je vykonávat. Jako knûÏí máme v‰echny zodpovûdnosti jáhnÛ a uãitelÛ.
Kromû toho máme zodpovûdnost uãit, kfitít, vykonávat obfiad svátosti,
nav‰tûvovat ãleny, vysvûcovat druhé k Aronovu knûÏství a pomáhat
s misionáfiskou prací. KdyÏ tyto zodpovûdnosti vykonáváme, nejenÏe tím
budujeme království BoÏí, ale také tím pfiipravujeme sami sebe na pfiijetí
Melchisedechova knûÏství. KdyÏ pfiijmeme Melchisedechovo knûÏství a
jsme vysvûceni do úfiadu star‰ího, mÛÏeme b˘t povoláni slouÏit na misii na
pln˘ úvazek. Ná‰ úspûch jako misionáfiÛ na pln˘ úvazek spoãívá v tom,
jak dobfie jsme pfiipraveni slouÏit. Na to, abychom byli dobr˘mi misionáfii,
se mÛÏeme pfiipravit tím, Ïe budeme zvelebovat své povolání knûze.

Povinnosti knûze
ZpÛsobil˘ bratr mÛÏe b˘t vysvûcen knûzem, kdyÏ je mu alespoÀ 16 let.
Konkrétní povinnosti knûÏí jsou uvedeny v Nauce a smlouvách.

■ PoÏádejte bratry, aby pfieãetli Nauku a smlouvy 20:46–48. Jaké povin-
nosti má knûz?

■ Vystavte vût‰í arch papíru, na nûmÏ jsou napsány níÏe uvedené
povinnosti, nebo je napi‰te na tabuli:

Povinnosti knûze
1. Uãit evangeliu.
2. Kfitít.
3. Vykonávat obfiad svátosti.
4. Nav‰tûvovat ãleny.
5. Vysvûcovat druhé k Aronovu knûÏství.
6. Pomáhat s misionáfiskou prací.
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7a Knûz mÛÏe kfitít, je-li k tomu oprávnûn biskupem nebo presidentem odboãky.
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Uãte evangeliu
Jednou z na‰ich povinností jako knûÏí je „kázati, uãiti, vysvûtlovati,
nabádati“ (NaS 20:46). To znamená, Ïe máme druhé uãit zásadám
evangelia. Abychom to mohli ãinit, musíme tyto zásady nejprve sami
znát. Pán fiekl: „Neusiluj o to, abys oznamoval slovo mé, ale nejprve
usiluj o to, abys slovo mé získal, a potom bude jazyk tvÛj uvolnûn;
potom, bude‰-li si slovo mé pfiáti, bude‰ míti Ducha mého a slovo mé,
ano, moc BoÏí k pfiesvûdãování lidí.“ (NaS 11:21.)

Slovo BoÏí mÛÏeme získat nûkolika zpÛsoby. Získáváme ho ve své
rodinû od rodiãÛ, v knûÏském kvoru od uãitelÛ, v Nedûlní ‰kole, na
shromáÏdûní svátosti a ve tfiídách semináfie a institutu.

Jedním z nejlep‰ích zpÛsobÛ, jak se mÛÏeme uãit slovu BoÏímu, je
prostfiednictvím kaÏdodenního osobního studia písem. KaÏd˘ nositel
knûÏství si má vyhradit ãas na pravidelné studium písem. KdyÏ
bádáme v písmech a pfiemítáme o nich, Pán nám pomÛÏe jim porozu-
mût. KdyÏ prohlubujeme své poznání evangelia, mÛÏeme uãit druhé.

Svou povinnost uãit druhé evangeliu mÛÏeme plnit také tím, Ïe
budeme spravedliv˘m pfiíkladem. Mnohdy ná‰ dobr˘ pfiíklad povzbu-
dí druhé, aby Ïili podle evangelia.

■ Co konkrétnû mÛÏeme dûlat, abychom mohli uãit evangeliu?

Kfitûte
■ UkaÏte obrázek 7a „Knûz mÛÏe kfitít, je-li k tomu oprávnûn bisku-

pem nebo presidentem odboãky“.

Dal‰í z povinností, kterou knûÏí mají, je kfitít (viz NaS 20:46). Kfiest
vykonan˘ patfiiãnou pravomocí je jedním z nejdÛleÏitûj‰ích a nejpo-
svátnûj‰ích obfiadÛ v Církvi, neboÈ tímto obfiadem se stáváme ãleny
Církve, jsou nám odpu‰tûny hfiíchy a vstupujeme na cestu vedoucí do
celestiálního království. Je-li k tomu knûz oprávnûn biskupem nebo
presidentem odboãky, je pro nûj vykonání tohoto spásného obfiadu
posvátnou zodpovûdností.

Vykonávejte obfiad svátosti
■ UkaÏte obrázek 7b „KnûÏí mají posvátnou zodpovûdnost vykonávat

pro ãleny Církve obfiad svátosti“.

Cti Ïehnat svátost se dostává pfieváÏnû knûÏím, ktefií proná‰ejí mod-
litby svátosti. Jako knûÏí máme proto tyto modlitby znát, máme se
vhodnû obléci a um˘t si pfied vykonáváním obfiadu ruce. A pfiedev‰ím
máme b˘t hodni toho, abychom tento posvátn˘ obfiad vykonali jako
zástupci Spasitele.
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Nav‰tûvujte ãleny
Pán knûÏím pfiikázal, Ïe mají „nav‰tûvovati pfiíbytek kaÏdého ãlena a
nabádati je, aby se modlili nahlas i v skrytu a konali v‰echny rodinné
povinnosti“. (NaS 20:47.) To mÛÏeme uskuteãÀovat tím, Ïe vykoná-
váme domácí uãení u rodin, které nám byly pfiidûleny. Pfii tûchto
náv‰tûvách mÛÏeme zji‰Èovat potfieby ãlenÛ tûchto rodin. MÛÏeme se
s nimi modlit. MÛÏeme je uãit zásadám evangelia a povzbuzovat je,
aby konali své rodinné povinnosti. MÛÏeme jim projevovat pfiátelství,
kdyÏ se s nimi setkáváme na shromáÏdûní i kdykoli jindy. A mÛÏeme
se spoleãnû s nimi úãastnit církevních, ‰kolních ãi spoleãensk˘ch ãin-
ností a akcí.

Vysvûcujte druhé k Aronovu knûÏství
KnûÏí mají také pravomoc vysvûcovat dal‰í knûze, uãitele a jáhny (viz
NaS 20:48), av‰ak pouze tehdy, získají-li k tomu oprávnûní od svého
biskupa nebo presidenta odboãky. Tato moc pfiedávat Aronovo knûÏ-
ství je posvátná. Byla znovuzfiízena na zemi Janem Kfititelem, kdyÏ
vysvûtil Josepha Smitha a Olivera Cowderyho k Aronovu knûÏství (viz
NaS 13). Jan Kfititel dostal tuto pravomoc od andûla, kter˘ jednal ve
jménu Boha (viz NaS 84:28). Moc vysvûcovat druhé k nám tedy pfii-
chází od Boha. Abychom mohli tento dÛleÏit˘ obfiad vykonat, máme
b˘t zpÛsobilí a mít Ducha Svatého jako svého spoleãníka. (Dal‰í infor-
mace viz lekce 3 „Znovuzfiízení knûÏství“ v této pfiíruãce.)

Pomáhejte s misionáfiskou prací
■ UkaÏte obrázek 7c „Pomáhat misionáfiÛm na pln˘ úvazek je povin-

nost i ãest“.

Povolání knûze zahrnuje rovnûÏ podporu misionáfiské práce. Toto povo-
lání bylo souãástí Církve v dávn˘ch dobách. âlenové Aronova knûÏství
mají pomáhat star‰ím s jejich misií i dnes. Jejich zvlá‰tní povinností je
sjednávat schÛzky a pfiipravovat pro star‰í cestu. (Viz NaS 84:107–108.)
Misionáfiskou práci mÛÏeme podporovat tím, Ïe pomáháme misionáfiÛm
na pln˘ úvazek, ktefií slouÏí v na‰í oblasti, a to tak, Ïe pro nû hledáme
rodiny, které by mohli uãit, a sjednáváme s nimi pro misionáfie schÛzky.
S misionáfiskou prací mÛÏeme pomáhat také tím, Ïe sami sebe pfiipravu-
jeme na misii na pln˘ úvazek.

Zvelebování knûÏského povolání
Jako knûÏí máme studovat své povinnosti uãit, kfitít, vykonávat obfiad
svátosti, nav‰tûvovat ãleny, vysvûcovat druhé a pomáhat s misionáfi-
skou prací. KdyÏ se uãíme tûmto povinnostem a vykonáváme je, máme
nárok na ochranu a vedení od Pána. President Wilford Woodruff, kter˘
slouÏil na misii jako knûz spoleãnû se star‰ím jako jeho spoleãníkem, o
své misii fiekl:



Lekce 7

51

„OdjíÏdûl jsem jako knûz a mÛj spoleãník byl star‰ím. Cestovali jsme
tisíce mil a byly nám projeveny mnohé vûci. Pfiál bych si v‰típit vám do
mysli, Ïe není Ïádn˘ rozdíl mezi tím, je-li muÏ knûzem nebo apo‰to-
lem, pokud zvelebuje své povolání. Knûz drÏí klíãe sluÏby andûlÛ.
Nikdy v Ïivotû, aÈ jiÏ jako apo‰tol, jako sedmdesátník nebo jako star‰í,
jsem nebyl Pánem chránûn více, neÏ kdyÏ jsem byl nositelem úfiadu
knûze. Pán mi zjevil skrze vidûní, zjevení a Ducha Svatého mnoho vûcí,
které mû je‰tû ãekají.“ (Millennial Star, 5 Oct. 1891, 629.)

Biskup Victor L. Brown vyprávûl následující pfiíbûh o tom, jak knûÏí
mají zvelebovat své povolání:

„Jeden mlad˘ muÏ … napsal toto: ‚Jednou jsem nav‰tívil sbor, v nûmÏ
nebyli témûfi Ïádní nositelé Melchisedechova knûÏství. Tento sbor v‰ak
duchovnû nijak nestrádal. Mnoho ãlenÛ bylo naopak svûdkem tûch nej-
vût‰ích projevÛ knûÏské moci, jaké kdy poznali.

Ta moc se soustfiedila v knûÏích. Poprvé v Ïivotû byli vyzváni, aby
vykonávali v‰echny povinnosti knûÏí a naplÀovali potfieby ãlenÛ jejich
sboru. Byli povoláni k opravdovému domácímu uãení – nejen k tomu,
aby zívali jako pfiívû‰ek star‰ího pfii pfiátelském setkání, ale aby Ïehnali
sv˘m bratrÛm a sestrám.

Se ãtyfimi tûmito knûÏími jsem pfiedtím uãinil zcela jinou zku‰enost.
Tehdy jsem je povaÏoval za obyãejné neurvalce. Îádn˘ uãitel semináfie
u nich nevydrÏel déle neÏ dva, tfii mûsíce. Na skautsk˘ch v˘letech
kolem sebe ‰ífiili spou‰È. Ale kdyÏ je nûkdo potfieboval – kdyÏ jim bylo svû-
fieno velmi dÛleÏité poslání – patfiili k tûm, ktefií v knûÏské sluÏbû záfiili nejvíce.

Tajemství spoãívalo v tom, Ïe biskup vyzval své nositele Aronova
knûÏství, aby se stali takov˘mi muÏi, jimÏ se mohou zjevovat andûlé, a
oni se jimi stali a pfiiná‰eli úlevu tûm, ktefií byli v nouzi, a posilovali ty,
jiÏ posilu potfiebovali. A upevnilo to nejen ostatní ãleny sboru, ale i
samotné ãleny kvora. V celém sboru se roz‰ífiila jednota a kaÏd˘ ãlen
zaãal pociÈovat, co to znamená, jsou-li lidé jedné mysli a jednoho srdce.
A na tom v‰em nebylo nic nevysvûtlitelného; pouze se správnû pouÏí-
valo Aronovo knûÏství.‘“ (Conference Report, Oct. 1975, 101–102; nebo
Ensign, Nov. 1975, 68.)

■ PoÏádejte bratry, aby se podûlili o zku‰enosti s tím, co jim pfiiná‰í
zvelebování knûÏsk˘ch povinností.

Pfiíprava na úspû‰nou misionáfiskou sluÏbu
Jedním z úãelÛ Aronova knûÏství je pfiipravit ty, ktefií jsou jeho nositeli,
na pfiijetí Melchisedechova knûÏství. ZpÛsobilí knûÏí, ktefií zvelebují
Aronovo knûÏství, mohou obdrÏet Melchisedechovo knûÏství a b˘t
vysvûceni do úfiadu star‰ího.
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Velká ãást misionáfiské práce na pln˘ úvazek je v dne‰ní dobû vykoná-
vána star‰ími. Vût‰ina z nás, ktefií jsme nyní zpÛsobil˘mi nositeli Aro-
nova knûÏství, bude vysvûcena star‰ími, aÏ nám bude 18. To nám dává
k dispozici jeden rok, abychom se nauãili povinnostem star‰ího a zaãali
je vykonávat a abychom se pfiipravili slouÏit na misii na pln˘ úvazek.

Konáme-li v‰echny své povinnosti jako knûÏí, získáme zku‰enosti
právû v tom, co budeme dûlat jako misionáfii. Budeme uãit evangeliu
jako misionáfii, kfitít obrácené, ãas od ãasu vykonávat obfiad svátosti,
nav‰tûvovat ãleny a vysvûcovat druhé ke knûÏství. Pfii vykonávání
tûchto povinností budeme duchovnû posíleni a lépe se pfiipravíme na
misionáfiskou sluÏbu na pln˘ úvazek, aÏ k tomu budeme povoláni.

■ Proã je dÛleÏité, aby se knûÏí pfiipravovali na misii a plánovali ji?

Závûr
KdyÏ star‰í David B. Haight hovofiil k nositelÛm Aronova knûÏství, fiekl:
„Roky strávené v Aronovû knûÏství jsou rozhodující roky pfiípravy. Pán
vûdûl, Ïe mladí muÏi budou tyto cenné roky dospívání potfiebovat
k tomu, aby se pfiipravili na Ïivot – drahocenné roky plné hodnotn˘ch a
duchovních záÏitkÛ, které nikdy nelze zapomenout. Budete ãelit urãit˘m
zásadním rozhodnutím, ale doufejme, Ïe tûchto zku‰eností vyuÏijete,
stejnû jako rad sv˘ch milujících rodiãÛ a starostliv˘ch vedoucích knûÏ-
ství.“ (Conference Report, Oct. 1991, 50; nebo Ensign, Nov. 1991, 36.)

Jako knûÏí máme se sv˘mi roky pfiípravy zacházet moudfie. Máme
následovat rady sv˘ch rodiãÛ a vedoucích knûÏství a poslu‰nû vykoná-
vat své knûÏské povinnosti. Mezi nû patfií povinnost uãit, kfitít, vykoná-
vat obfiad svátosti, nav‰tûvovat ãleny, vysvûcovat druhé k Aronovu
knûÏství a pomáhat s misionáfiskou prací. KdyÏ tyto knûÏské povin-
nosti vykonáváme, mÛÏeme jiÏ dnes Ïehnat druh˘m a slouÏit jim a b˘t
lépe pfiipraveni slouÏit jako nositelé Melchisedechova knûÏství a misio-
náfii na pln˘ úvazek.

V˘zva
Vûrnû vykonávejte své povinnosti v Aronovû knûÏství, abyste mohli:

Posilovat ãleny svého kvora a sboru nebo odboãky.

Pfiipravit sami sebe na pfiijetí Melchisedechova knûÏství a na misio-
náfiskou sluÏbu na pln˘ úvazek.
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Pfiíprava uãitele
NeÏ budete uãit tuto lekci:

1. Pfieãtûte si Nauku a smlouvy 20:46–49.

2. Pfiipravte si vût‰í arch papíru s informacemi zmiÀovan˘mi v této
lekci, nebo je napi‰te na tabuli.

3. Povûfite bratry vyprávûním pfiíbûhÛ, ãtením ver‰Û z písem nebo
citátÛ, jak to uznáte za vhodné.
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Cílem této lekce je pomoci nám porozumût zodpovûdnostem biskupÛ a
presidentÛ odboãek, abychom vûdûli, jak je mÛÏeme podporovat a
pomáhat jim.

Úvod
Bûhem své sluÏby ve smrtelnosti Spasitel zorganizoval na zemi svou
Církev. Po Jeho smrti se vûfiící shromaÏìovali v kongregacích, aby uctí-
vali, uãili se evangeliu a navzájem se posilovali a slouÏili si. Také dnes
jsou ãlenové Církve JeÏí‰e Krista Svat˘ch posledních dnÛ organizováni
do kongregací. Úãelem tûchto kongregací je pomoci lidem pfiijít „ke
Kristu a [b˘t] v nûm zdokonalováni“. (Moroni 10:32.) Velké kongregace
se naz˘vají sbory a pfiedsedá jim biskup.

Malé kongregace se naz˘vají odboãky a pfiedsedá jim president od-
boãky. Odboãka mÛÏe b˘t zorganizována tam, kde v oblasti Ïijí ales-
poÀ dvû ãlenské rodiny a jeden ze ãlenÛ je zpÛsobil˘ muÏ, kter˘ je
nositelem Melchisedechova knûÏství nebo zpÛsobil˘m knûzem v Aro-
novû knûÏství. Odboãku organizuje pfiedsednictvo kÛlu, misie nebo
okrsku a dohlíÏí na ni. (Viz Pfiíruãka pro odboãku [2001], 1.) KdyÏ je
ãasem odboãka dostateãnû velká, mÛÏe se z ní stát sbor.

Ustanovování biskupÛ a presidentÛ odboãek
Biskup je povoláván na základû inspirace od Pána a vysvûcuje ho pre-
sident kÛlu pod vedením Prvního pfiedsednictva Církve a Kvora Dva-
nácti. Biskupstvo sboru sestává ze tfií vysok˘ch knûÏí – biskupa a dvou
rádcÛ. Biskup je pfiedsedajícím vysok˘m knûzem a pfiedsedá v‰em ãle-
nÛm ve svém sboru. Kromû toho je presidentem kvora knûÏí a spo-
leãnû se sv˘mi rádci má zodpovûdnost dohlíÏet na mladé muÏe a
mladé Ïeny ve sboru a starat se o nû.

President odboãky je povoláván na základû inspirace presidentem kÛlu,
misie nebo okrsku, aby byl pfiedsedající autoritou ve své odboãce. Je
nositelem Melchisedechova knûÏství a slouÏí spolu se sv˘mi rádci. Jejich
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zodpovûdnosti se podobají tûm, které má biskup. Ver‰e v písmech, které
hovofií o biskupech, se obyãejnû t˘kají i presidentÛ odboãek.

âasné zodpovûdnosti biskupÛ a presidentÛ odboãek
âasné zodpovûdnosti jsou ty, které mají co do ãinûní s fyzick˘m bla-
hem ãlenÛ sboru ãi odboãky.

Jednou z dÛleÏit˘ch ãasn˘ch zodpovûdností biskupa nebo presidenta
odboãky je spravovat církevní program blaha a sociální péãe ve sboru
ãi odboãce. Souãástí této zodpovûdnosti je také správa postních obûtí.
KaÏdou postní nedûli se ãlenové mají postit po dobu dvou po sobû
jdoucích jídel a pfiispût postní obûtí, která se minimálnû rovná hodnotû
jídla, které by snûdli. (Ti, kdo se z fyzick˘ch dÛvodÛ postit nemohou,
pouze pfiispívají postními obûÈmi.) Jako zástupci Pána se biskup ãi pre-
sident odboãky zodpovídají Pánu za správné pfiijímání, zaznamená-
vání a rozdûlování tûchto obûtí. Biskup nebo president odboãky zná
ãleny svého sboru ãi odboãky, a kdyÏ tito ãlenové potfiebují pomoc,
mÛÏe ji poskytnout z postních obûtí nebo tím, Ïe o pomoc poÏádá
ãleny svého sboru. (Viz NaS 84:112.)

Následující pfiíbûh vypráví o tom, jak biskup pomohl rodinû, která byla
v nouzi:

„Za ru‰nou dálnicí obepínající Salt Lake City stojí dÛm ‰edesátiletého
osamoceného muÏe, kter˘ kvÛli svému postiÏení nepoznal jeden den
bez bolesti a mnoho dní strávil o samotû. Jednou v zimû, kdyÏ jsem ho
pfii‰el nav‰tívit, mu chvíli trvalo, neÏ pfii‰el otevfiít. Ve‰el jsem tedy
dovnitfi. Teplo bylo jen v jedné místnosti – v kuchyni. V ostatních byla
teplota jen málo nad nulou. Pfiíãinou byl nedostatek penûz, aby mohl
vytápût i ostatní místnosti. Stûny potfiebovaly vytapetovat, strop sníÏit
a poliãky v kuchyni zaplnit nádobím.

O starostech, které ve mnû vzbudila náv‰tûva u mého pfiítele, jsem si
promluvil s biskupem, a zázrak lásky, podnícen˘ svûdectvím, se zaãal
uskuteãÀovat. âlenové sboru si rozdûlili úkoly a práce lásky zaãala. O
mûsíc pozdûji mi mÛj pfiítel Lou zavolal a poÏádal mû, zda bych nepfii-
‰el a nepodíval se, co se stalo. ·el jsem a skuteãnû jsem uvidûl zázrak.
Chodník, kter˘ byl cel˘ prorostl˘ kofieny topolÛ, byl nahrazen nov˘m,
veranda byla pfiestavûna, nové dvefie s leskl˘m kováním zavû‰eny,
stropy sníÏeny, stûny vytapetovány, dfievo natfieno, stfiecha vymûnûna a
poliãky v kuchyni naplnûny nádobím. DÛm uÏ nebyl chladn˘ a nehos-
tinn˘. Zdálo se, jako by nyní zval do svého teplého nitra. Svou p˘chu a
radost mi Lou ukázal aÏ nakonec – na jeho posteli leÏela nádherná pro-
‰ívaná pokr˘vka s erbem jeho mcdonaldovského rodu. Vytvofiily ji
s láskyplnou péãí Ïeny z Pomocného sdruÏení. NeÏ jsem ode‰el,
dozvûdûl jsem také, Ïe kaÏd˘ t˘den mu mladí dospûlí nosí jednu
teplou veãefii a pofiádají pro nûj domácí veãer. Teplo zahnalo chlad,
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opravy zahladily letitou zchátralost. Ale pfiedev‰ím nadûje rozpt˘lila
zoufalství a nyní vítûznû zavládla láska.“ (Thomas S. Monson, Confe-
rence Report, Oct. 1977, 11; nebo Ensign, Nov. 1977, 9.)

Biskupové a presidenti odboãek mají je‰tû dal‰í ãasné povinnosti, jako
je vedení záznamÛ o v‰ech záleÏitostech Církve a dohled nad pouÏívá-
ním a bezpeãím církevních budov a zafiízení. Provádûjí rovnûÏ koneãné
vyrovnání desátkÛ a vybírají od ãlenÛ Církve dal‰í pfiíspûvky, jako jsou
napfiíklad prostfiedky na podporu misionáfiÛ.

Duchovní zodpovûdnosti biskupÛ a presidentÛ odboãek
Biskupové a presidenti odboãek jsou povoláni, aby peãovali o duchov-
ní blaho ãlenÛ jejich církevní jednotky. Jednou konkrétní zodpovûd-
ností, kterou biskupové a presidenti odboãek mají, je to, Ïe mají b˘t
v‰eobecn˘m soudcem (viz NaS 107:74). Jako v‰eobecn˘ soudce provádí
biskup ãi president odboãky pohovory pro posouzení zpÛsobilosti,
radí ãlenÛm a vede církevní disciplinární fiízení. Aby Pán biskupÛm a
presidentÛm odboãek v tûchto povinnostech pomohl, slíbil jim dar roz-
li‰ování (viz NaS 46:27).

Dar rozli‰ování umoÏÀuje biskupovi nebo presidentovi odboãky, aby
poznal pravdu, rozeznal dobro od zla, a aby dokonce i poznal, co je
v srdci ãlovûka. ProtoÏe má tento dar, mÛÏeme vyhledávat jeho rady
a on nám mÛÏe fiíci, co si Pán pfieje, abychom dûlali pro svÛj duchov-
ní rÛst.

Díky daru rozli‰ování dokázal biskup v následujícím pfiíbûhu pomoci
jednomu mladému muÏi ve svém sboru:

Craig, ‰estnáctilet˘ knûz, byl vynikající mlad˘ muÏ. VÏdy byl ochoten
a pfiipraven udûlat v‰e, o co ho jeho biskup poÏádal. Jednoho dne si
v‰ak biskup Wells v‰iml, Ïe Craig se ho straní. Dokonce i na shromáÏ-
dûní knûÏského kvora se Craig vyh˘bal jeho pohledu. Biskup Wells
chtûl Craiga povolat za tajemníka kvora knûÏí, ale mûl pocit, Ïe nûco
není v pofiádku. A tak pozval Craiga do své kanceláfie na pohovor.
Bûhem nûj se Craig pfiiznal, Ïe má jist˘ mravní problém. ¤ekl, Ïe se
stydí a Ïe se necítí b˘t zpÛsobil˘ pouÏívat knûÏství. Biskup Wells s ním
mluvil a ujistil ho, Ïe mÛÏe ãinit pokání a znovu se cítit dobfie. Díky
tomuto rozhovoru Craig poznal, jak mÛÏe pfiekonat svÛj problém. A
díky pokání mu bylo odpu‰tûno a Craig byl znovu vesel˘ a nad‰en˘.
Biskup Wells ho pak mohl povolat jako tajemníka kvora knûÏí.

■ Jak pomohlo Craigovi v jeho duchovním rÛstu to, Ïe biskup pouÏil
svÛj dar rozli‰ování?

ProtoÏe biskup ãi president odboãky je v‰eobecn˘m soudcem v Izraeli,
mÛÏeme mu vyznávat své hfiíchy a on nám mÛÏe pomoci ãinit pokání.
Dopustí-li se ãlen závaÏného hfiíchu, má biskup ãi president odboãky
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zodpovûdnost svolat disciplinární radu. Tyto disciplinární rady jsou
vedeny v duchu lásky a jejich úãelem je pomoci ãlovûku ãinit pokání
a opût se tû‰it z poÏehnání evangelia. (Viz NaS 58:14, 17–18, 42–43.)
Vedoucí musejí b˘t v tûchto záleÏitostech vedeni a inspirováni Pánem.

Dal‰í duchovní povinnosti biskupÛ a presidentÛ odboãek jsou tyto:

Pfiedsedají shromáÏdûním sboru.

¤ídí záleÏitosti sboru.

Koordinují práci Melchisedechova knûÏství.

DohlíÏejí na povolávání a uvolÀování.

DohlíÏejí na vykonávání obfiadÛ a poÏehnání.

Doporuãují bratry pro postup do Melchisedechova knûÏství.

Udûlují poÏehnání útûchy a rady.

Provádûjí pohovory se zpÛsobil˘mi ãleny pfied jejich sluÏbou na
misii na pln˘ úvazek a doporuãují je.

Podpora vedoucích knûÏství
Ná‰ biskup nebo president odboãky byl povolán Pánem. Z tohoto
dÛvodu je dÛleÏité, abychom ho v jeho povolání podporovali. Star‰í
Boyd K. Packer fiekl: „Ten, kdo fiíká, Ïe bude podporovat presidenta Cír-
kve nebo generální autority, ale nepodporuje vlastního biskupa, klame
sám sebe. Ten, kdo nepodporuje biskupa svého sboru a presidenta
svého kÛlu, nepodporuje ani presidenta Církve.“ (Follow the Brethren,
Brigham Young University Speeches of the Year, [23 Mar. 1965], 4–5.)

Star‰í L. Tom Perry uãil: „Slibuji vám, bratfii a sestry, Ïe budeme-li
podporovat na‰e biskupy a nauãíme-li se zajímat o jejich blaho a
budeme-li se modlit za jejich úspûch ve v‰em, co musejí dûlat, budeme
v Ïivotû poÏehnáni, neboÈ oni jsou na‰imi vedoucími a my máme pfií-
leÏitost následovat jejich inspirované vedení, zatímco vedou sbory této
Církve.“ (Conference Report, Oct. 1982, 43; nebo Ensign, Nov. 1982, 32.)
Radu star‰ího Perryho lze vztáhnout i na podporu na‰ich presidentÛ
odboãek.

Písma nás uãí nûkolika zpÛsobÛm, jak mÛÏeme své vedoucí knûÏství
podporovat.

■ PoÏádejte bratry, aby dávali pozor pfii ãtení následujících ver‰Û
z písem. Po pfieãtení kaÏdého ver‰e poÏádejte bratry, aby vysvûtlili,
co se zde pí‰e o tom, jak mÛÏeme podporovat své vedoucí.
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VER· Z PÍSEM RADA

Nauka a smlouvy 6:9 Uãte pokání a Ïijte podle pfiikázání.

1. Nefi 3:7 Pfiijmûte v‰echna povolání, která jsou vám
dána, a vykonávejte je.

Nauka a smlouvy 60:2 Dûlte se o své talenty s druh˘mi.

Malachiá‰ 3:8–10 PlaÈte desátky a obûti.

ÎidÛm 13:17 Buìte poslu‰ni rad sv˘ch vedoucích.

Nauka a smlouvy 64:9–10 Odpou‰tûjte druh˘m, vãetnû sv˘ch 
vedoucích, jejich slabosti.

To, jak je ná‰ biskup ãi president odboãky ve svém povolání úspû‰n˘,
závisí velkou mûrou na tom, jak ho podporujeme. VÏdy se máme mod-
lit o to, aby mu Nebesk˘ Otec pomáhal vést nás správnou cestou.

Závûr
SluÏba, kterou biskupové a presidenti odboãek vykonávají, je zásadní
pro na‰e blaho. ZpÛsobilí muÏi, ktefií jsou povoláni, aby slouÏili jako
biskupové ãi presidenti odboãek, jsou povoláni k tomu, aby vedli
ãleny Církve správn˘m smûrem. SlouÏí nám a mají nás rádi, a my
máme dûlat v‰e, co mÛÏeme, abychom jim pomohli vykonávat jejich
povinnosti. KdyÏ je podporujeme, zjistíme, Ïe jejich vedení je pro nás
poÏehnáním.

V˘zva
Modlete se za své církevní vedoucí v osobních i rodinn˘ch modlitbách.

ZdrÏte se kritizování ãi pomlouvání církevních vedoucích.

Podporujte své církevní vedoucí tím, Ïe se budete fiídit jejich spravedli-
v˘mi radami.

Dal‰í ver‰e z písem
■ 1. Timoteovi 3:1–7 (vlastnosti biskupÛ)

■ Titovi 1:5–9 (vlastnosti biskupÛ)

Pfiíprava uãitele
NeÏ budete uãit tuto lekci:

1. Pozvûte biskupa nebo presidenta odboãky do své tfiídy, aby mohl
zodpovûdût otázky ãlenÛ tfiídy t˘kající se jeho povolání.

2. Povûfite bratry vyprávûním pfiíbûhÛ, ãtením ver‰Û z písem nebo
citátÛ, jak to uznáte za vhodné.
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Cílem této lekce je pomoci nám porozumût povinnostem star‰ích a
vysok˘ch knûÏí.

Úvod
KdyÏ se uãíme knûÏsk˘m povinnostem a plníme je, Ïehnáme tím
Ïivotu druh˘ch lidí, protoÏe zastupujeme Spasitele. On nám dal své
knûÏství, abychom tím, Ïe konáme své povinnosti, mohli pomáhat tûm,
kter˘m slouÏíme, postupovat vpfied smûrem k vûãnému Ïivotu. Toto
obzvlá‰tû platí o tûch z nás, ktefií jsou nositeli Melchisedechova knûÏ-
ství, protoÏe toto knûÏství drÏí „klíãe v‰ech duchovních poÏehnání cír-
kve“. (NaS 107:18.) Ti, ktefií pfiijali Melchisedechovo knûÏství, byli
v tomto knûÏství vysvûceni do úfiadu star‰ího nebo vysokého knûze.
KaÏd˘ z tûchto úfiadÛ má své specifické povinnosti, ale mnoho zodpo-
vûdností se shoduje.

Zodpovûdnosti Melchisedechova knûÏství
Tím, Ïe jsme vûrni ve sv˘ch zodpovûdnostech jako nositelé Aronova
knûÏství, se pfiipravujeme na pfiijetí Melchisedechova knûÏství. KdyÏ se
pfiiblíÏí ãas na‰eho vysvûcení k Melchisedechovu knûÏství, vykonají
s námi ti, ktefií k tomu mají pravomoc, pohovor. Jeden nositel Aronova
knûÏství napsal následující vyprávûní o tom, co si myslel a co pociÈoval
po svém pohovoru k postupu do Melchisedechova knûÏství:

„KdyÏ mi president kÛlu poloÏil poslední otázku, podíval se mi
upfienû do oãí a naslouchal mé odpovûdi. Poté fiekl: ‚Georgi, mám
pocit, Ïe jsi pfiipraven k pfiijetí Melchisedechova knûÏství a k vysvûcení
star‰ím a Ïe jsi toho hoden.‘ Za nûkolik okamÏikÛ jsem kráãel veãerním
vzduchem. … Nikdy pfiedtím jsem se necítil tak klidn˘, a pfiesto pln˘
nad‰ení. … Brzo jsem poklekl u své postele. Rozhodl jsem se, Ïe udû-
lám v‰e pro to, abych své knûÏství pouÏíval se ctí. Rozhodl jsem se, Ïe
nikdy nebudu klít ani vyprávût neslu‰né pfiíbûhy a Ïe nikoho nezra-
ním. Rozhodl jsem se, Ïe se budu doopravdy snaÏit b˘t muÏem BoÏím.
Na ten veãer nikdy nezapomenu. Jím ve skuteãnosti v‰echno zaãalo.
Bylo to úÏasné, kdyÏ jsem byl povolán nositelem knûÏství. A je úÏasné
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snaÏit se nyní z celého srdce, abych byl vyvolen jako ten, kter˘ je zpÛ-
sobil˘ toto knûÏství pouÏívat, a abych byl poÏehnáním pro svou rodinu
… a své bliÏní.“ (George D. Durrant, Kentucky Louisville Mission News-
letter, Oct. 19, 1974.)

■ Jak˘ závazek uãinil tento mlad˘ muÏ po svém pohovoru? Jaké
závazky máme uãinit, kdyÏ se stáváme nositeli Melchisedechova
knûÏství?

V‰ichni se máme snaÏit nauãit se sv˘m povinnostem a b˘t zpÛsobilí
své knûÏství pouÏívat (viz NaS 107:99–100). Jako nositelé Melchisede-
chova knûÏství máme v‰ichni urãité zodpovûdnosti bez ohledu na to,
jak˘ úfiad zastáváme.

■ UkaÏte obrázek 9a „Pravomoc knûÏství je pfiedána vkládáním rukou
tûch, ktefií k tomu dostali pravomoc od Boha“.

NíÏe jsou uvedeny nûkteré zodpovûdnosti Melchisedechova knûÏství:

Osobní obrácení
Máme b˘t osobnû obráceni k evangeliu JeÏí‰e Krista a b˘t zcela oddáni
Ïivotu podle jeho zásad.

Domov a vztahy v rodinû
Máme uãit ãleny své rodiny zásadám evangelia a jednat s nimi s láskou
a porozumûním.

Rodinná historie a chrámová práce
Máme b˘t hodni chrámového doporuãení, obdrÏet poÏehnání chrámu
pro sebe i pro svou rodinu, vyhledávat jména sv˘ch pfiedkÛ a vykoná-
vat za nû chrámové obfiady. Máme napomáhat „[obrácení] srdce otcÛ
k dûtem a srdce dûtí k otcÛm jejich“ tím, Ïe si povedeme rodinné
záznamy (jako je osobní deník, rodinn˘ skupinov˘ záznam nebo
rodinná historie) a Ïe budeme udrÏovat rodinnou organizaci (viz
NaS 128:17–18).

SluÏby sociální péãe
Máme zaopatfiit sebe i svou rodinu a pomáhat tûm, ktefií to potfiebují,
prostfiednictvím církevního programu blaha a sociální péãe.

Misionáfiská práce
Máme se vhodn˘m zpÛsobem zapojovat do misionáfiské ãinnosti.
MÛÏeme napfiíklad pomáhat ãlenÛm rodiny pfiipravit se na misii na
pln˘ úvazek a slouÏit na ní, pfiátelit se s neãleny, poskytovat misioná-
fiÛm doporuãení na moÏné zájemce, sami slouÏit na misii na pln˘ úva-
zek a podporovat misionáfiskou práci finanãnû.



62

9a Pravomoc knûÏství je pfiedána vkládáním rukou tûch, ktefií k tomu 
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Domácí uãení
Máme plnû rozumût sv˘m zodpovûdnostem domácích uãitelÛ a máme
pilnû bdít nad tûmi, kter˘m jsme povoláni slouÏit, a b˘t s nimi a posi-
lovat je (viz NaS 20:53).

Úãast na shromáÏdûní a v kvoru a sluÏba
Máme pilnû slouÏit ve svém církevním povolání, vykonávat své dal‰í
povinnosti v kvoru a v Církvi a úãastnit se pfiíslu‰n˘ch církevních
shromáÏdûní, ãinností a akcí, a tím budovat království BoÏí.

Vefiejná ãinnost a sluÏba
Máme „ctít, zachovávat a podporovat zákony; b˘t loajálními obãany a
dobr˘mi sousedy; a pfiispívat k rozvoji mûst a obcí, ve kter˘ch [Ïijeme]“.
(Annual Guidelines, 1978–79: The Melchizedek Priesthood [1978], 1.)

■ UkaÏte obrázek 9b „Otcovské poÏehnání je jedním ze zpÛsobÛ, jak
mÛÏeme Ïehnat Ïivotu druh˘ch“.

Obfiady
KdyÏ obdrÏíme Melchisedechovo knûÏství, dostáváme tím i moc Ïeh-
nat duchovnímu Ïivotu druh˘ch. Melchisedechovo knûÏství „spravuje
evangelium a drÏí klíã … poznání Boha. TudíÏ, v obfiadech jeho se pro-
jevuje moc boÏskosti.“ (Viz NaS 84:19–21.) Prostfiednictvím moci Mel-
chisedechova knûÏství mÛÏeme posvûcovat olej, Ïehnat nemocn˘m,
pfiedávat knûÏství a dar Ducha Svatého, vysvûcovat druhé do úfiadÛ
v knûÏství, zasvûcovat hroby, udílet poÏehnání útûchy, udílet otcovská
poÏehnání sv˘m dûtem a úãastnit se vy‰‰ích obfiadÛ chrámu.

■ Jak se v tûchto obfiadech projevuje BoÏí moc? Jaká poÏehnání jste
díky Melchisedechovu knûÏství obdrÏeli?

Zvlá‰tní povinnosti star‰ích a vysok˘ch knûÏí
Star‰í
Slovo star‰í má v Církvi dva v˘znamy. MÛÏe to b˘t obecné oznaãení
jakéhokoli nositele Melchisedechova knûÏství. Napfiíklad misionáfii ãi
mnohé generální autority mají titul star‰í. Star‰í je rovnûÏ oznaãením
jednoho z úfiadÛ v Melchisedechovû knûÏství.

■ PoÏádejte bratry, aby pfieãetli Nauku a smlouvy 20:38–45, 42:44, 46:2
a 107:11–12. O jak˘ch zodpovûdnostech úfiadu star‰ího se zmiÀují
tyto ver‰e?

Vedle zodpovûdností uveden˘ch v tûchto ver‰ích mají star‰í rovnûÏ
vykonávat jakékoli jiné povolání, kter˘m mohou b˘t povûfieni. Presi-
dent Joseph F. Smith vysvûtlil, Ïe star‰í mohou b˘t poÏádáni, aby pra-
covali v chrámu, slouÏili doma a pomáhali pfii kázání evangelia svûtu
(viz Gospel Doctrine, 5th ed. [1939], 184–185).
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Vysok˘ knûz
Právem a zodpovûdností vysokého knûze je pfiedsedat a vlastnit ve‰ke-
rou pravomoc star‰ích (viz NaS 107:10). Povolání pfiedsedat zahrnuje
mimo jiné úfiad generální autority, presidenta misie, presidenta kÛlu a
biskupa. KdyÏ vysocí knûÏí pfiedsedají ve sv˘ch rÛzn˘ch povoláních,
mají moc spravovat duchovní poÏehnání svého konkrétního povolání.

Závûr
Melchisedechovo knûÏství vlastní klíãe v‰ech duchovních poÏehnání
Církve. Proto, kdyÏ slouÏíme ve sv˘ch knûÏsk˘ch úfiadech jako star‰í
nebo vysocí knûÏí, mÛÏeme tím duchovnû i ãasnû Ïehnat Ïivotu tûch,
kter˘m slouÏíme.

V˘zva
Urãete povinnosti svého úfiadu v knûÏství a vytvofite si plán, jak je
mÛÏete lépe plnit.

Urãete nûjakou konkrétní potfiebu své rodiny. Rozhodnûte se, jak˘m
zpÛsobem se mÛÏete stát lep‰ím otcem nebo ãlenem své rodiny v tom,
Ïe budete spravedlivû pouÏívat knûÏství ve své rodinû.

Dal‰í ver‰e z písem
■ Nauka a smlouvy 124:137 (star‰í jsou stál˘mi sluÏebníky Církve)

Pfiíprava uãitele
NeÏ budete uãit tuto lekci:

1. Pfieãtûte si Nauku a smlouvy 107.

2. Povûfite bratry vyprávûním pfiíbûhÛ, ãtením ver‰Û z písem nebo
citátÛ, jak to uznáte za vhodné.
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Cílem této lekce je pomoci nám porozumût úloze patriarchÛ a pfiipravit
se na pfiijetí patriarchálního poÏehnání.

Úvod
Pán miluje v‰echny své dûti a touÏí po tom, aby jim mohl Ïehnat. Na‰e
ãiny a rozhodnutí v‰ak urãují rozsah, nakolik je to moÏné. President
Joseph F. Smith fiekl: „KaÏd˘ ãlovûk získá svou spravedlivou odmûnu
za dobro, které kdy udûlal, a za kaÏd˘ svÛj ãin. Pamatujme si v‰ak, Ïe
v‰echna poÏehnání, která obdrÏíme, aÈ jiÏ zde nebo v Ïivotû, kter˘ pfii-
jde, k nám pfiicházejí jen jako následek na‰í poslu‰nosti BoÏích zákonÛ,
na nichÏ jsou tato poÏehnání zaloÏena.“ („What is to Become of Such
as Me?“ Improvement Era, Nov. 1912, 71.)

KdyÏ pfiijímáme patriarchální poÏehnání, jsou nám sdûlena mnohá
poÏehnání, která má pro nás Nebesk˘ Otec pfiipravena v tomto svûtû i
ve vûãnosti. Tato poÏehnání mÛÏeme získat tehdy, Ïijeme-li oddanû a
vûrnû. Víme-li o tûchto vûcech dopfiedu, mÛÏe nás to motivovat k tomu,
abychom byli zpÛsobilí obdrÏet ona poÏehnání, která nám byla slíbena.

Kdo je to patriarcha?
Patriarchové jsou otcové. Prvním patriarchou byl Adam, kter˘ byl zod-
povûdn˘ za poÏehnání svého potomstva a za to, aby jim pomohl Ïít
spravedlivû. Jedním z posledních ãinÛ, kter˘ Adam vykonal ve sluÏbû
sv˘m dûtem, bylo to, Ïe jim dal patriarchální poÏehnání.

■ PoÏádejte bratry, aby pfieãetli Nauku a smlouvy 107:53–57.

Joseph Smith vidûl v jednom ze sv˘ch vidûní Adama, jak svolal své
dûti a udûlil jim patriarchální poÏehnání. Pak uvidûl, Ïe se jim zjevil
Pán a Adam pfiedpovûdûl, co se má stát s jeho rodinou. Joseph Smith o
této velké události fiekl: „Právû proto Adam svému potomstvu poÏeh-
nal; chtûl je pfiivést zpût do pfiítomnosti BoÏí.“ (Viz Teachings of the Pro-
phet Joseph Smith, sel. Joseph Fielding Smith [1976], 158–159.)

Slovo patriarcha je také oznaãením jednoho z úfiadÛ v Melchisedechovû
knûÏství. V organizaci Církve za doby JeÏí‰e Krista se patriarchové
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naz˘vali evangelisté (viz Efezsk˘m 4:11). KdyÏ byla Církev znovuzfií-
zena, byl znovuzfiízen i tento knûÏsk˘ úfiad. Prorok Joseph Smith
vysvûtlil: „Evangelista je patriarcha. … Kdykoli je na zemi zfiízena Cír-
kev Kristova, má zde b˘t patriarcha ku prospûchu potomstva Svat˘ch.“
(Teachings of the Prophet Joseph Smith, 151.)

Vût‰ina kÛlÛ v Církvi má jednoho zpÛsobilého nositele Melchisede-
chova knûÏství, kter˘ je pod vedením Kvora Dvanácti povolán a vysvû-
cen k tomu, aby byl patriarchou kÛlu. ProtoÏe je vysok˘m knûzem, má
pravomoc vykonávat v‰echny povinnosti, které vysok˘ knûz má. Pro-
toÏe je v‰ak patriarchou, má navíc zvlá‰tní zodpovûdnost udûlovat
poÏehnání ãlenÛm kÛlu, ktefií si pfiejí získat patriarchální poÏehnání.

Patriarchové mají právo a inspiraci k tomu, aby mohli udûlovat pat-
riarchální poÏehnání ve jménu Pánû. Tato poÏehnání mohou pfiinést
útûchu v dobû smutku nebo tûÏkostí, mohou posílit víru a mohou nám
pomoci motivovat nás k tomu, abychom byli v Ïivotû zpÛsobilí obdr-
Ïet poÏehnání, která má pro nás Pán pfiipravená. (Viz Joseph Fielding
Smith, Doctrines of Salvation, comp. Bruce R. McConkie, 3 vols.
[1954–1956], 3:170.)

Co je to patriarchální poÏehnání?
■ UkaÏte obrázek 10a „Patriarchální poÏehnání zjevuje na‰i genealogic-

kou linii a slibuje nám poÏehnání, která mÛÏeme získat spravedli-
v˘m Ïivotem“.

V roce 1957 První pfiedsednictvo Církve vysvûtlilo, Ïe patriarchální
poÏehnání obsahuje inspirované oznámení na‰í genealogické linie. Jsou
nám také pfiedány inspirované a prorocké pokyny a zaslíbení t˘kající
se na‰eho poslání v Ïivotû. Tato poÏehnání obsahují zaslíbení t˘kající se
duchovních darÛ, ãasná poÏehnání, rady a varování, které nám pomo-
hou uskuteãnit na‰e Ïivotní poslání. (Viz Dopis Prvního pfiedsednictva
urãen˘ presidentÛm kÛlÛ z 28. ãervna 1957.)

Jednou z dÛleÏit˘ch ãástí patriarchálního poÏehnání je oznámení na‰í
genealogické linie, jeÏ nám fiíká, skrze kter˘ kmen Izraele pfiijmeme svá
poÏehnání. Díky sv˘m pfiedkÛm jsme oprávnûni pfiijmout v závislosti
na své spravedlivosti stejná poÏehnání, která byla dána Adamovi,
Abrahamovi, Jákobovi a dal‰ím velk˘m prorokÛm BoÏím. (Viz Eldred
G. Smith, Conference Report, Apr. 1971, 145–147; nebo Ensign, June
1971, 100–101.)

KdyÏ vstoupíme do Církve JeÏí‰e Krista Svat˘ch posledních dnÛ, stá-
váme se dûdici Nebeského Otce. To znamená, Ïe pfiijmeme v‰echna
poÏehnání, která pro nás Nebesk˘ Otec má – pokud Ïijeme spravedlivû.
Jedná se o tatáÏ poÏehnání, která byla slíbena Abrahamovi. âlenové
Církve jsou buì pfiím˘mi potomky Abrahama, nebo jsou adoptováni do
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10a Patriarchální poÏehnání zjevuje na‰i genealogickou linii 
a slibuje nám poÏehnání, která mÛÏeme získat spravedliv˘m Ïivotem.
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jednoho z kmenÛ Izraele, protoÏe pfiijali pravé evangelium. (Viz ¤íma-
nÛm 8:14–17; Galatsk˘m 3:26–29; NaS 63:20; 86:8–10.)

Dal‰í dÛleÏitou ãástí patriarchálního poÏehnání je náhled, kter˘ získá-
váme na své poslání v tomto Ïivotû. Prostfiednictvím patriarchálního
poÏehnání nám Nebesk˘ Otec fiíká, co je na‰ím úãelem zde na zemi a jak
ho mÛÏeme dosáhnout. Splnûní na‰ich poÏehnání je v‰ak podmíneãné.

Star‰í John A. Widtsoe uãil, Ïe nûkterá z tûchto poÏehnání nemusejí
pfiijít v tomto Ïivotû: „VÏdy máme pamatovat na to, Ïe uskuteãnûní
pfiíslibÛ mÛÏe pfiijít v tomto Ïivotû nebo v Ïivotû budoucím. Lidé
obãas ztrácejí víru, protoÏe slíbená poÏehnání v tomto Ïivotû nepfiichá-
zejí. Zapomínají na to, Ïe v evangeliu Ïivot se v‰emi jeho ãinnostmi
pokraãuje na vûky a Ïe to, co vykonáváme na zemi, mÛÏe pokraãovat
v nebi.“ (Evidences and Reconciliations, arr. G. Homer Durham, 3 vols.
in 1 [1960], 323.)

■ Vyzvûte pfiedem povûfieného bratra, aby se podûlil o své svûdectví
o tom, jak ho jeho patriarchální poÏehnání v Ïivotû vede a jak ho
posiluje.

Pfiijetí patriarchálního poÏehnání
Chceme-li pfiijmout patriarchální poÏehnání, musíme splnit urãité
osobní poÏadavky. Musíme:

1. B˘t zpÛsobil˘mi pokfitûn˘mi ãleny Církve.

2. Mít touhu pfiijmout vedení od Pána.

3. Studovat evangelium a znát úãel patriarchálního poÏehnání.

4. B˘t dostateãnû zralí na to, abychom dokázali ocenit v˘znam tohoto
poÏehnání a abychom z nûj dokázali pfiijmout povzbuzení.

5. Získat doporuãení od svého biskupa nebo presidenta odboãky.

6. Dohodnout si schÛzku s patriarchou kÛlu pro pfiijetí patriarchálního
poÏehnání.

Pfiedtím, neÏ si pÛjdeme pro poÏehnání, se máme modlit, abychom se
duchovnû pfiipravili, a máme se modlit i za svého patriarchu, aby pro
nás mohl obdrÏet inspiraci. MÛÏeme se za svou pfiípravu také postit.

■ PoÏádejte pfiedem povûfieného bratra, aby popsal, jak se pfiipravoval
na pfiijetí svého patriarchálního poÏehnání.

KdyÏ nám patriarchové dávají poÏehnání, zaznamenávají ho. âiní to
proto, aby nám mohli dát písemnou kopii na‰eho poÏehnání. Jedna
kopie je také uloÏena v oficiálních záznamech Církve. Takto mÛÏeme
od Církve získat kopii svého poÏehnání, pokud to své ztratíme.
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ProtoÏe patriarchální poÏehnání je osobní a posvátné, máme ho uchová-
vat na bezpeãném, ale dostupném místû. O slova poÏehnání se máme
dûlit pouze s blízk˘mi ãleny rodiny. Má-li nám na‰e patriarchální poÏeh-
nání pomáhat, musíme ho ãasto studovat. KdyÏ to budeme dûlat,
budeme vûdût, co musíme udûlat, abychom zaslíbená poÏehnání získali.

Závûr
Následující pfiíbûh vypráví o tom, jak jeden ãlen byl poÏehnán tím, Ïe
se snaÏil vûrnû fiídit radou, která mu byla dána v jedné ãásti jeho pat-
riarchálního poÏehnání.

„VÏdy jsem mûl pocit, Ïe mÛj Ïivot má nûjak˘ smysl a Ïe splním nûjaké
dÛleÏité poslání, ale nevûdûl jsem, jak to mohu uskuteãnit, protoÏe
jsem dosáhl dospûlosti, aniÏ jsem se nauãil fiádnû ãíst a psát.

Myslel jsem si, Ïe jsem stejnû chytr˘ jako ostatní chlapci, ale moje ‰kolní
v˘sledky svûdãily o nûãem jiném – mûl jsem samé pûtky. Z v˘sledkÛ
zvlá‰tní série ‰kolních testÛ, zaloÏen˘ch na ãtení, vypl˘valo, Ïe moc
chytr˘ nejsem – Ïe bych se dokonce nemûl ani pohybovat sám bez
doprovodu druh˘ch. Zcela jednoduché ‰kolní dovednosti, které ostatní
chlapci zvládali bez problémÛ, pro mû byly pfiíli‰ tûÏké. KdyÏ jsem byl
teenager, jeden z chlapcÛ mû jednou poÏádal, abych mu hláskoval slovo
plyn, coÏ jsem v‰ak nedokázal. KdyÏ jsem vidûl, Ïe se mi opravdu nic
nedafií, zaãal jsem mít pocit, Ïe jsem asi opravdu hloup˘, jak mi to lidé
uÏ nûjakou dobu naznaãovali, a nyní uÏ to zaãínali fiíkat i otevfienû.

Stfiední ‰kolu jsem ‚dokonãil‘ jen proto, Ïe ‰kole pfiipadalo nejjedno-
du‰‰í zbavit se tak nesnadného úkolu, jako bylo chtít vzdûlat studenta,
o kterém si mysleli, Ïe není schopen nauãit se ãíst ani na úrovni tfietí
tfiídy.

Velmi zvlá‰tní je, Ïe se znovuzfiízen˘m evangeliem jsem se poprvé set-
kal tehdy, kdyÏ jsem se ve ãtrnácti letech pokou‰el ãíst jednu z knih,
kterou jsem na‰el v na‰í rodinné knihovnû. Narazil jsem tam na Knihu
Mormonovu, která patfiila mé matce, jeÏ byla pokfitûna za ãlenku Cír-
kve ve venkovské oblasti na jihu Tennessee pfied mnoha lety. ProtoÏe
v‰ak byla od ostatních ãlenÛ Církve izolovaná, nikdy se toho o evange-
liu moc nedozvûdûla a brzy se od Církve vzdálila, takÏe nemûla
poznání ani touhu potfiebnou k tomu, aby své dûti uãila evangeliu
obsaÏenému v Knize Mormonovû.

S námahou jsem proãítal svûdectví Josepha Smitha – ãetl jsem jen ta
nejjednodu‰‰í slova a pfieskakoval jsem dlouhá slova, kter˘m jsem
nerozumûl. Není proto divu, Ïe jsem obãas ãetl nûco, ãemu jsem vÛbec
nerozumûl. Z nûjakého dÛvodu jsem v‰ak pocítil jakéhosi ducha a byl
jsem si jist˘ tím, Ïe to, co se pokou‰ím ãíst, je pravdivé. To, co jsem pfie-
ãíst dokázal, mû naplnilo touhou dozvûdût se o Církvi více, a tak jsem
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pfií‰tí nedûli jel stopem pfies celé mûsto, abych mohl jít na shromáÏdûní
mormonské církve. Toto byl zaãátek osmiletého období, bûhem nûhoÏ
jsem budoval své svûdectví o evangeliu, coÏ mû nakonec dovedlo
k tomu, Ïe jsem ve dvaadvaceti letech … vstoupil do vod kfitu.

Teì, kdyÏ jsem se stal ãlenem Církve a vstoupil jsem na cestu vedoucí
k celestiálnímu oslavení, jsem jiÏ nemohl b˘t spokojen se sv˘m nedosta-
teãn˘m osobním rozvojem a neustál˘mi neúspûchy. Chtûl jsem rÛst jako
ãlovûk, kter˘ má urãitou hodnotu a je nûjak prospû‰n˘ v Jeho králov-
ství. K tomu jsem se v‰ak potfieboval nauãit mnoha vûcem, vãetnû ãtení.

A tak jsem udûlal to, k ãemu jsme vedeni pokaÏdé, kdyÏ ãiníme roz-
hodnutí a dûláme plány, které ovlivní ná‰ vûãn˘ pokrok – obrátil jsem
se k Pánu o vedení. Toho se mi dostalo v mém patriarchálním poÏeh-
nání, ve kterém mi bylo fieãeno:

‚Jsi vyvolen v oãích BoÏích, stejnû jako Pavel zastara, vyvolen˘ sluÏeb-
ník, kterému byla dána moc a schopnost uskuteãnit dobré dílo. Pokra-
ãuj ve svém hledání poznání a modli se o moudrost, abys svou
inteligencí mohl oslavit svého Nebeského Otce.‘

JestliÏe si Pán myslí, Ïe se dokáÏu uãit, pak to dokáÏu! Uvûdomil jsem si
v‰ak, Ïe toto poÏehnání nesmím brát jako samozfiejmost – Ïe se nesplní
automaticky bez dal‰ího pfiem˘‰lení nebo ãinÛ z mé strany. Naplnûní
tohoto poÏehnání – stejnû jako je tomu u v‰ech patriarchálních poÏeh-
nání – závisí na tom, zda jsem zpÛsobil˘ a zda jsem ochotn˘ udûlat to,
co je nezbytné pro to, aby se tato poÏehnání splnila.

Nyní jsem mûl víru, Ïe s Pánovou pomocí se mÛÏu uãit, pokud se jen
budu pilnû snaÏit. A to jsem dûlal. ·est dní v t˘dnu jsem studoval od
‰esti hodin ráno do pÛlnoci.

Za tfii sta dolarÛ jsem si koupil nahrávky, na kter˘ch byly hlásky abe-
cedy v základní podobû. Veãer za veãerem jsem trávil tím, Ïe jsem se
uãil abecedu nazpamûÈ – vyslovoval jsem hlásky tak, abych se sám
mohl nauãit ãíst a psát. Stále jsem je‰tû nedokázal dobfie psát, ale uÏ
jsem mohl ãíst tak, Ïe jsem si slova rozdûloval foneticky na ãásti tak
dlouho, aÏ jsem jim porozumûl.

Pln˘ sebedÛvûry ve svou novou schopnost ãíst a psát jsem se pfiihlásil
na Státní universitu v Ohiu. SnaÏil jsem se dûlat si pfii pfiedná‰kách
poznámky, ale nedokázal jsem slova hláskovat dost dobfie, abych je
mohl zapisovat. Stále je‰tû jsem si témûfi v‰echna slova rozdûloval fone-
ticky a v˘sledkem toho bylo, Ïe jsem si z pfiedná‰ek dokázal zapsat jen
malou ãást. A bez pfiesn˘ch a úpln˘ch poznámek jsem nedokázal stu-
dovat, ani se odpovídajícím zpÛsobem pfiipravovat na zkou‰ky, a tak
mé akademické pokusy opût skonãily neúspûchem a já jsem byl nucen
z university odejít.
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To mû odradilo a já jsem znovu zaãal pochybovat o tom, Ïe mohu
nûãeho ve ‰kole vÛbec dosáhnout, ale dostal jsem poÏehnání a pfiíslib,
Ïe se uãit mohu. A tak kdyÏ jsem si uvûdomil, Ïe splnûní tohoto pfiíslibu
závisí jen na mé vífie a m˘ch ãinech, zaãal jsem znovu pracovat na své
schopnosti psát a ãíst.

Vzal jsem Pána za slovo, Ïe mi poÏehná, pokud uãiním to, co je v m˘ch
silách, a zapsal jsem se na Ricks College v Idahu. Nikdy jsem nezane-
dbal svoje povinnosti pfii domácím uãení a vûrnû jsem plnil i v‰echny
ostatní zodpovûdnosti, které mi Církev uloÏila, a k tomu jsem osmnáct
hodin dennû studoval. Stále jsem je‰tû musel zdokonalovat ãtení, ale
nyní jsem uÏ dokázal poznat slova okamÏitû, zatímco pfiedtím jsem si
je musel rozkládat. KdyÏ jsem ‰el psát test, nauãil jsem se nazpamûÈ
kaÏdé slovo ze sv˘ch poznámek, abych je mohl pfii testu napsat. KdyÏ
jsem opou‰tûl Ricks College, umûl jsem uÏ ãíst dobfie a byl jsem velmi
dobr˘m studentem. ·kolu jsem zakonãil s vyznamenáním!

Nyní mám titul bakaláfie z University Brighama Younga a své vytou-
Ïené studium jsem dokonãil s dobr˘mi v˘sledky.

Onen PánÛv pfiíslib, Ïe mi ‚byla dána moc a schopnost uskuteãnit dobré
dílo‘, se naplnil stejnû tak, jako se naplní i ostatní pfiísliby, které mi byly
v mém patriarchálním poÏehnání dány, budu-li jen v nûj mít víru a
budu-li pracovat na tom, aby se tato poÏehnání naplnila.“ (Dorvis Rod-
gers, „You Shall Glorify Your Father in Heaven with Your Intelligence“,
Margie Calhoun Jensen, When Faith Writes the Story [1973], 34–37.)

Tento chlapec byl pfiipraven a byl poslu‰n˘. Díky tomu se jeho patriar-
chální poÏehnání pro nûj stalo zdrojem vedení a útûchy. I my máme
uplatÀovat stejnou víru, Ïe onûch poÏehnání, která nám byla v na‰em
patriarchálním poÏehnání slíbena, dosáhneme.

V˘zva
Pfiipravte se na pfiijetí patriarchálního poÏehnání, pokud jste ho je‰tû
neobdrÏeli.

JestliÏe jste ho jiÏ obdrÏeli, ãtûte ho ãasto a snaÏte se Ïít tak, abyste byli
hodni slíbená poÏehnání obdrÏet.

Dal‰í ver‰e z písem
■ Genesis 49:1–28 (patriarcha Izrael Ïehná sv˘m synÛm)

■ Nauka a smlouvy 107:39–56 (Dvanáct má vysvûtit sluÏebníky; pat-
riarchální knûÏství v dávn˘ch dobách)

■ Nauka a smlouvy 124:91–92 (patriarchové drÏí klíãe k udûlování
poÏehnání)

■ MojÏí‰ 6:1–6 (vedena pamûtní kniha k poÏehnání Adamov˘ch dûtí)
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Pfiíprava uãitele
NeÏ budete uãit tuto lekci:

1. PoÏádejte nûkterého bratra, kter˘ jiÏ obdrÏel patriarchální poÏeh-
nání, aby se podûlil o své svûdectví o tom, jak ho toto poÏehnání
v jeho Ïivotû vede a jaká mu pfiiná‰í poÏehnání. (Upozornûte ho na
to, Ïe patriarchální poÏehnání je osobní vûcí a Ïe ho nemá ãíst dru-
h˘m. Ze stejného dÛvodu nemá mluvit konkrétnû o zaslíbeních a
radách, kter˘ch se mu v tomto poÏehnání dostalo.)

2. PoÏádejte nûjakého jiného bratra, aby promluvil o tom, jak se pfiipra-
voval na pfiijetí svého patriarchálního poÏehnání.

3. Povûfite bratry vyprávûním pfiíbûhÛ, ãtením ver‰Û z písem nebo
citátÛ, jak to uznáte za vhodné.
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Cílem této lekce je pomoci nám porozumût tomu, proã Pán povolává
generální autority a jak jsme poÏehnaní, kdyÏ je podporujeme.

Úvod
KdyÏ Ïil Spasitel na zemi, zorganizoval svou Církev a vysvûtil muÏe ke
knûÏství. Povolal dvanáct apo‰tolÛ a dal‰í muÏe k tomu, aby o Nûm
vydávali svûdectví a aby pomáhali bdít nad Církví. Po smrti a Vzkfií‰ení
nav‰tívil nefitsk˘ lid v Americe a zorganizoval tam svou Církev stejn˘m
zpÛsobem. Vysvûtil dvanáct uãedníkÛ, ktefií mûli NefitÛm slouÏit stej-
n˘m zpÛsobem, jako slouÏilo dvanáct apo‰tolÛ Církvi ve Starém svûtû.

V tûchto posledních dnech Pán opût zfiídil pravou Církev JeÏí‰e Krista
prostfiednictvím Proroka Josepha Smitha. Byla zorganizována zjevením
a má dvanáct apo‰tolÛ, stejnû jako Církev, která existovala v dobû, kdy
byl Spasitel na zemi. Kromû apo‰tolÛ povolal Pán také dal‰í sluÏeb-
níky, ktefií mají pomáhat pfii vedení a fiízení celé Církve. Tito muÏi se
naz˘vají generální autority.

■ UkaÏte obrázek 11a „První pfiedsednictvo a Kvorum Dvanácti apo-
‰tolÛ Církve JeÏí‰e Krista Svat˘ch posledních dnÛ“.

Generální autorita je nositel Melchisedechova knûÏství, kterého Pán
povolal, aby slouÏil v jednom z následujících úfiadÛ:

První pfiedsednictvo
První pfiedsednictvo tvofií president Církve a jeho rádcové. President
vlastní v‰echny klíãe a ve‰kerou pravomoc, která byla Církvi znovuzfií-
zena v posledních dnech. Spoleãnû se sv˘mi rádci bdí president nad
celou Církví a má moc a pravomoc úfiadovat ve v‰ech úfiadech v knûÏ-
ství i v Církvi.

President Církve má klíãe knûÏství k fiízení v‰ech duchovních i ãasn˘ch
záleÏitostí Církve. Má právo pfiedávat presidentÛm kÛlÛ, biskupÛm,
patriarchÛm a dal‰ím úfiedníkÛm klíãe pfiináleÏející ke konkrétním úfia-
dÛm v jejich zemûpisné oblasti.

President Joseph F. Smith napsal, Ïe „kaÏdému muÏi vysvûcenému
k jakémukoli stupni knûÏství byla tato pravomoc delegována. Je ale
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11a První pfiedsednictvo a Kvorum Dvanácti apo‰tolÛ 
Církve JeÏí‰e Krista Svat˘ch posledních dnÛ

Kvorum Dvanácti apo‰tolÛ

President Thomas S. Monson
První rádce

President Gordon B. Hinckley President James E. Faust
Druh˘ rádce

Boyd K. Packer L. Tom Perry David B. Haight Neal A. Maxwell

Russell M. Nelson Dallin H. Oaks M. Russell Ballard Joseph B. Wirthlin

Richard G. Scott Robert D. Hales Jeffrey R. Holland Henry B. Eyring

První pfiedsednictvo
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nutné, aby kaÏd˘ skutek vykonan˘ touto pravomocí byl uãinûn ve
správném ãase a na správném místû, správn˘m zpÛsobem a ve
správném pofiádku. Moc fiídit tuto práci tvofií klíãe knûÏství.“ (Gospel
Doctrine, 5th ed. [1939], 136.)

Kvorum Dvanácti apo‰tolÛ
Dvanáct apo‰tolÛ je povoláno Pánem, aby byli zvlá‰tními svûdky o
JeÏí‰i Kristu. Jednají pod vedením Prvního pfiedsednictva.

Sedmdesátníci
„Sedmdesát má jednati ve jménu Pánû pod vedením Dvanácti … pfii
budování církve a usmûrÀování ve‰ker˘ch záleÏitostí jejích ve v‰ech
národech.“ (NaS 107:34.)

Pfiedsedající biskupstvo
Pfiedsedající biskupstvo je pfiedsednictvem Aronova knûÏství, které
pracuje pod vedením Kvora Dvanácti a Prvního pfiedsednictva. Pfiedse-
dající biskup a jeho dva rádcové se starají o fyzické neboli ãasné záleÏi-
tosti Církve.

Kromû generálních autorit je mnoho dal‰ích muÏÛ povoláno jako sedm-
desátníci-územní autority. Ti nejsou generálními autoritami, n˘brÏ jsou
povoláni, aby pomáhali budovat Církev v konkrétních oblastech svûta.

Zodpovûdnosti generálních autorit
Generální autority jsou zástupci JeÏí‰e Krista. Spasitel sám je hlavou
Církve a fiídí ji pomocí zjevení prorokovi a ostatním generálním autori-
tám. Prostfiednictvím tûchto muÏÛ zjevuje Pán svou vÛli a uãí nás
v‰emu, co je nezbytné pro na‰e spasení.

Generální autority zastupují Spasitele mnoha zpÛsoby:

1. Cestují po celém svûtû, aby ãlenÛm a místním vedoucím Církve
pomáhali a uãili je.

2. UdrÏují Církev jednotnou a zaji‰Èují, aby se v‰ude uãilo správn˘m
naukám.

3. Vysvûcují místní vedoucí knûÏství, jako jsou presidenti kÛlÛ a pat-
riarchové kÛlÛ.

4. Pfiipravují si proslovy a pfiedná‰ejí je na generální konferenci a na
dal‰ích shromáÏdûních. KdyÏ tito muÏi mluví pod vlivem Ducha
Svatého, je to totéÏ, jako by mluvil sám Kristus. „Co jsem já, Pán,
pravil, pravil jsem …, aÈ [praveno] m˘m vlastním hlasem nebo hla-
sem sluÏebníkÛ m˘ch, to je totéÏ.“ (NaS 1:38.) Tímto zpÛsobem uãí a
inspirují ãleny Církve i neãleny.

5. Povoláním Dvanácti je, aby byli pro cel˘ svût zvlá‰tními svûdky o
JeÏí‰i Kristu. Vydávají svûdectví o boÏskosti Krista, kamkoli jdou.
Ostatní generální autority také vydávají svûdectví o Spasiteli.



Lekce 11

77

6. Mají zodpovûdnost dohlíÏet na v‰echny administrativní záleÏitosti
Církve.

7. Vedle v‰ech tûchto povinností jsou také otci a manÏely. Podobnû
jako v‰ichni ostatní otcové v Církvi mají zodpovûdnost fiídit svou
vlastní rodinu a vést ji do celestiálního království.

Proã potfiebujeme generální autority
JiÏ od samého poãátku zjevuje Nebesk˘ Otec svou vÛli lidem na zemi
skrze své proroky. To platí, aÈ jiÏ mluvíme o dobû Noémovû, MojÏí‰ovû
nebo o dobû Josepha Smitha. Podmínky se mohou mûnit, ale pravda je
stále stejná. ProtoÏe potfiebujeme BoÏí vedení neustále, dal nám v dne‰ní
dobû proroka a apo‰toly a ostatní generální autority, aby nás vedli.

Následující pfiíbûh vypráví o tom, jak jedna skupina lidí byla poÏeh-
nána díky tomu, Ïe byla poslu‰na proroka:

„Koneãnû byly v ãervenci 1959 plány hotovy. Tfiicet vûrn˘ch TahiÈanÛ
pracovalo, ‰etfiilo peníze a obûtovalo mnoho pro to, aby získalo peníze
nezbytné k zaplacení své cesty do chrámu na Havaji. Stálo je to mnoho
práce, neÏ dopravili Paraitu (doslova Velkého náãelníka) – jejich misijní
jachtu – do suchého doku, spravili ji a znovu natfieli. Pak zde byly prob-
lémy s francouzskou vládou. [Kapitánovi, bratru Tapovi, se nakonec
podafiilo pfiesvûdãit velitele pfiístavu a spolu pak pfiesvûdãili francouz-
ského guvernéra, aby Svat˘m dovolil plout na Paraitû na Havaj.]

Bratr Tapu nejenÏe získal povolení od francouzsk˘ch úfiedníkÛ, ale
napsal také do Salt Lake City, aby získal povolení od presidenta
Davida O. McKaye. Toto povolení bylo udûleno a v‰e bylo pfiipraveno.

Pak pfii‰el z misijní kanceláfie osudn˘ telefonát. V‰ichni, kdo se chtûli
na cestu vydat, se mûli pfied odjezdem sejít ke shromáÏdûní v misijním
domû. …

Ten den dorazil … ze Salt Lake City zvlá‰tní posel, Ernest C. Rossiter,
pfiímo od presidenta McKaye. Zpráva, kterou pfiinesl, je v‰echny ‰oko-
vala. Svatí byli poÏádáni, aby se na svou tak dlouho oãekávanou cestu
nevydávali. Podle bratra Tapa nepodal president McKay Ïádné vysvût-
lení. Pouze bratra Rossitera poÏádal, aby ‚‰el a zastavil je. Oni to
nezvládnou, a pokud je necháme jet, dostaneme se do potíÏí s [francouz-
skou] vládou. Budeme za nû zodpovûdní. A tak jdûte a zastavte je.‘

President Christiansen [president misie] si do misijního deníku zapsal
své obavy, jak bude tûÏké fiíci tuto zprávu Svat˘m, ktefií jiÏ byli pfiipra-
veni vyplout:

‚Dûlal jsem si velké starosti a mûl jsem pocit, Ïe potfiebuji pomoc od
Pána, aby mi pomohl vysvûtlit to tûmto pokorn˘m a vûrn˘m ãlenÛm,
ktefií tak moc doufali, Ïe budou moci pfiijmout své obdarování v Jeho
svatém domû. Postil jsem se a modlil jsem se o to. ShromáÏdûní nositelÛ
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knûÏství jsem svolal na 15. ãervence 1959 na osm hodin ráno, a tak jsem
‰est z tûchto vûrn˘ch bratfií poÏádal, aby pfii‰li do mé kanceláfie v 7:30.
Zde jsme jim s pomocí presidenta Rossitera fiekli o rozhodnutí, které pfii-
‰lo od Prvního pfiedsednictva, a fiekli jsme jim, Ïe je Ïádáme o jejich víru
a modlitby, abychom mohli tuto zprávu pfiednést nositelÛm knûÏství,
ktefií se shromáÏdí v 8:00. KdyÏ jsme s presidentem Rossiterem k tûmto
muÏÛm domluvili, v krátkosti nám fiekli, co si myslí oni. Jak jsem je
poslouchal, mé nitro se plnilo velikou radostí. ¤ekli nám, Ïe si pfiejí upo-
slechnout rady na‰eho proroka, kterého máme na zemi.

A tak jsme ‰li na shromáÏdûní s nositeli knûÏství. Poté, co vyslechli
zprávu od Prvního pfiedsednictva, vyjádfiili své pfiesvûdãení, Ïe pfii‰la-
-li tato zpráva od vedoucích Církve, pak urãitû pfii‰la skrze inspiraci od
Pána, a Ïe jedin˘ zpÛsob, jak Mu mohou projevit lásku a vdûãnost za
poÏehnání, která jim dal, je této rady uposlechnout. Poté jsem je
vyzval, aby hlasovali, a v‰echny ruce se zvedly na znamení souhlasu
s rozhodnutím Prvního pfiedsednictva.‘

A tak byla cesta zru‰ena a ani president Rossiter, ani president Chris-
tiansen, ani vûrní Svatí z Tahiti ve skuteãnosti nevûdûli, proã jim prorok
BoÏí fiekl, aby nejezdili. Svou cestu zru‰ili proto, Ïe mûli víru v proroka.

Pozdûji se bratr Tapu – kapitán – vrátil na loì a mechanik mu fiekl, Ïe
objevil jedno malé pfievodové kolo, které je po‰kozené, a Ïe by vydr-
Ïelo jen asi 100 nebo 150 hodin sluÏby. Pfies tuto skuteãnost v‰ak byla
loì spu‰tûna a zakotvena. …

‚Po nûkolika dnech,‘ [fiíká bratr Tapu, kapitán lodi], ‚mi nûkdo telefono-
val. Byl jsem zde v misijní kanceláfii a pracoval jsem na na‰em místním
církevním ãasopise. Volal mi velitel pfiístavu. ¤ekl: „Va‰e loì se
potápí!“ A já jsem odpovûdûl: „VÏdyÈ jsem ji zrovna vyvezl ze suchého
doku!“ Trval v‰ak na svém: „Va‰e loì se potápí. Pospû‰te si!“ A tak
jsem pfiispûchal do pfiístavu a loì uÏ byla z poloviny potopená. MÛj
první dÛstojník byl ve spodní ãásti lodi a zji‰Èoval, co se dûje. Zjistil, Ïe
odpadní potrubí z kuchynû je shnilé. Opraváfii natfieli i ztrouchnivûlé
dfievo a zrezavûlé potrubí. To se protrhlo a voda zaãala proudit do lodi.

Co byste fiekli, kdybychom byli nyní dvû stû nebo tfii sta mil odtud na
záchranném ãlunu? Kdybychom pluli podle plánu, byli bychom teì na
na‰í cestû právû tak daleko a shnilé potrubí a dfievo by nám prasklo.‘

V dobû, kdy Svatí na Tahiti pfiijali prorokovu radu, nerozumûli tomu,
jak˘ dÛvod mûl president McKay ke své obavû. Nyní v‰ak cestám
BoÏím porozumûli. Bratr Tapu to vyjádfiil takto: ‚Proto jsem mûl vÏdy
svûdectví o presidentu McKayovi – pravém proroku Pánû.‘“ (R. Lanier
a JoAnn M. Britsch, „A Prophet’s Warning“, New Era, Mar. 1976, 12, 14.)

Generální autority mluví za Krista. Pán fiekl, Ïe „cokoli budou mluviti,
kdyÏ jsou pohnuti Duchem Svat˘m, bude písmo, bude vÛle Pánû, bude
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mysl Pánû, bude slovo Pánû, bude hlas Pánû a moc BoÏí ke spasení“.
(NaS 68:4.)

ProtoÏe jsou tito muÏi Spasitelovi zástupci na zemi, je dÛleÏité, aby-
chom vûdûli, co fiíkají, a abychom se jejich uãením fiídili. Generální
autority zdÛrazÀují mnoho Pánov˘ch nauk dÛleÏit˘ch v na‰í dobû:
Radí nám, abychom pofiádali rodinn˘ domácí veãer. Îádají nás, aby-
chom pomáhali budovat chrámy a abychom pracovali na rodinné his-
torii. Uãí nás osobní a rodinné pfiipravenosti (vãetnû udrÏování zásob
potravin). A vyjadfiují se o tom, Ïe je tfieba, aby kaÏd˘ ãlen konal misio-
náfiskou práci.

■ PoÏádejte bratry, aby se zamysleli nad tím, jak se svût za posledních
deset nebo dvacet let zmûnil. Jak nám to, Ïe nasloucháme prorokÛm,
pomáhá pfiekonat pfiekáÏky, kter˘m v dne‰ní dobû ãelíme?

Podporování generálních autorit
Pán nebude nutit nikoho z nás, abychom Jeho sluÏebníky poslouchali.
MÛÏeme je buì pfiijmout, nebo odmítnout. DokáÏeme-li v‰ak generální
autority i na‰e ostatní vedoucí pfiijímat a podporovat, je to veliké
poÏehnání. Toto ãiníme formálnû na nûkter˘ch shromáÏdûních, kde
jsme poÏádáni, abychom hlasovali pro vyjádfiení podpory vedoucím
Církve. Svoji ochotu podporovat je projevíme tím, Ïe zvedneme pra-
vou ruku. Podporovat generální autority v‰ak vyÏaduje více neÏ jen
zvednout pravou ruku. Generální autority ve skuteãnosti podporujeme
tím, Ïe pfiijímáme jejich uãení a fiídíme se jejich radami a vedením.

Tito muÏi jsou zástupci JeÏí‰e Krista a neustále od Nûho pfiijímají zje-
vení. Spasitele ctíme tím, Ïe ctíme Jeho zástupce. Na‰e Ïijící proroky
ctíme a respektujeme tím, Ïe jsme poslu‰ni jejich uãení a modlíme se za
nû a za sílu, abychom je dokázali následovat. (Viz ÎidÛm 13:17–18 a
NaS 107:22.) Podporujeme je také tím, Ïe podporujeme svého biskupa
nebo presidenta odboãky, protoÏe on jedná pod jejich vedením.

K tûm, ktefií podporují generální autority, pfiicházejí velká poÏehnání.
Pán fiekl, Ïe ti, ktefií vûfií uãení prorokÛ a vytrvají ve vífie aÏ do konce,
obdrÏí v‰e, co má BÛh (viz NaS 84:36–38). Kniha Mormonova vypráví o
jednom velkém muÏi jménem Amulek, kter˘ pfiijal proroka BoÏího.
Amuleka nav‰tívil andûl a fiekl mu, Ïe ho nav‰tíví prorok Alma. Andûl
pravil: „Ty ho má‰ pfiijmouti do domu svého a nasytiti ho a on poÏehná
tobû a domu tvému; a poÏehnání Pánû spoãine na tobû a na domû
tvém.“ (Alma 10:7.) Amulek Almu pfiijal do svého domu a pozdûji
vydal svûdectví o velk˘ch poÏehnáních, která pfii‰la k nûmu a k jeho
rodinû díky tomu, Ïe pfiijali proroka.

■ Pfieãtûte Almu 10:10–11. Jak mÛÏeme sami získat poÏehnání, která
popsal Amulek?
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Ná‰ domov moÏná nikdy Ïádná generální autorita nenav‰tíví, pfiesto
v‰ak mÛÏeme získat podobná poÏehnání, budeme-li pfiijímat gene-
rální autority tím, Ïe se ve své rodinû budeme fiídit jejich inspirova-
n˘mi radami.

■ PoÏádejte bratry, aby se podûlili o záÏitek, kter˘ mûli, kdyÏ poslou-
chali nûjakou generální autoritu nebo kdyÏ ãetli její slova. Proã je
dÛleÏité následovat rady generálních autorit?

Závûr
Generální autority jsou zástupci Spasitele. Jsou nositeli knûÏství a drÏí
klíãe k vedení práce v Pánovû Církvi. KdyÏ se fiídíme jejich radami a
podporujeme je svou vírou, poslu‰ností a modlitbami, dostává se nám
velk˘ch poÏehnání.

President Harold B. Lee uãil: „Nûkdo fiekl, … a já vûfiím, Ïe je to
naprostá pravda: ‚âlovûk není opravdovû obrácen, dokud nevidí moc
BoÏí spoãívat na vedoucích této církve a dokud mu to nesestoupí do
srdce jako oheÀ.‘ Dokud ãlenové této Církve nebudou mít pfiesvûdãení,
Ïe jsou vedeni správnou cestou, a nebudou mít pfiesvûdãení, Ïe tito
muÏi BoÏí jsou muÏi, jiÏ jsou inspirováni a jiÏ byli právoplatnû ustano-
veni rukou BoÏí, nebudou opravdovû obráceni.“ (Conference Report,
Apr. 1972, 118; nebo Ensign, July 1972, 103.)

Na závûr lekce si spoleãnû zazpívejte píseÀ „My Tobû, BoÏe, dûkujeme“
(ZNPPD 1, str. 47).

V˘zva
Ve sv˘ch rodinn˘ch i osobních modlitbách Ïádejte Pána o to, aby Ïeh-
nal generálním autoritám.

Modlete se o svûdectví a o sílu následovat proroka a ostatní generální
autority.

Dal‰í ver‰e z písem
■ Numeri 12:6 (Pán se zjevuje sv˘m prorokÛm)

■ Amos 3:7 (Pán zjevuje svá tajemství sv˘m prorokÛm)

■ Luká‰ 1:59–79 (Pán vÏdy promlouvá k lidem skrze proroky)

■ Nauka a smlouvy 21:4–6 (slova proroka jako by vycházela z úst
BoÏích)

■ Nauka a smlouvy 43:1–7 (zjevení Církvi jsou dávána jen skrze proroka)

Pfiíprava uãitele
Pfied v˘ukou této lekce povûfite bratry vyprávûním pfiíbûhÛ, ãtením
ver‰Û z písem nebo citátÛ, jak to uznáte za vhodné.
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Cílem této lekce je pomoci nám porozumût zodpovûdnosti, kterou
otcové mají, aby se pfiipravovali na potfieby své rodiny a uspokojovali je.

Úvod
Prorok Pánû fiekl: „Rodina je tou nejdÛleÏitûj‰í organizací v ãase i ve
vûãnosti. Cílem na‰eho Ïivota je vytvofiit si vûãnou rodinnou jednotku.“
(Joseph Fielding Smith, Conference Report, Apr. 1972, 13; nebo Ensign,
July 1972, 27.)

Otec má zabezpeãit potfieby své rodiny
Proroci a apo‰tolové prohlásili, Ïe „otcové jsou boÏsky urãeni, aby
v lásce a spravedlivosti pfiedsedali sv˘m rodinám, a jsou zodpovûdni
za to, Ïe se postarají o Ïivotní potfieby a ochranu sv˘ch rodin“.
(„Rodina – Prohlá‰ení svûtu“, Liahona, fiíjen 2004, 49.) Tato posvátná
povinnost, která nám byla dána Pánem, je nejdÛleÏitûj‰í prací, kterou
kdy otec bude vykonávat. President David O. McKay prohlásil, Ïe
„Ïádn˘ jin˘ úspûch nemÛÏe vynahradit selhání v rodinû“. (Citoval J. E.
McCulloch, Home: The Savior of Civilization [1924], 42, v Conference
Report, Apr. 1935, 116.)

Právû v rodinû máme o své dûti peãovat a uãit je vûãn˘m zásadám. „Ta
nejdÛleÏitûj‰í ãást Pánova díla bude ta, kterou vykonáme ve svém vlast-
ním domovû,“ fiekl president Harold B. Lee. (Regional Representatives
Seminar Report, Apr. 1972, 2.) Îádn˘ jin˘ uãitel nemÛÏe na‰e dûti ovliv-
nit tak jako my – jejich rodiãe. Z tohoto dÛvodu musíme své dûti uãit
sv˘m pfiíkladem i sv˘mi slovy. Je nám slíbeno, Ïe spolu mÛÏeme Ïít
jako vûãná rodina v celestiálním království, jsme-li se svou Ïenou a se
sv˘mi dûtmi zpeãetûni v chrámu a Ïijeme-li vûrnû podle zásad evange-
lia. (Viz Zásady evangelia, kapitola 47 „Oslavení“.)

Zaji‰tûní fyzick˘ch potfieb rodiny
Od nás, otcÛ, se oãekává, Ïe se postaráme o fyzické potfieby své rodiny.
Abychom dokázali zajistit fyzické nezbytnosti své rodiny, máme:

1. Mít poctivé zamûstnání.
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2. Pracovat na rodinném rozpoãtu spoleãnû s manÏelkou.

3. Uãit své dûti pracovat.

4. ¤ídit program domácí v˘roby a zásob.

Novodobá písma nás uãí, Ïe ten, kdo mÛÏe pracovat, ale nepracuje,
„nebude jísti chléb ani nositi ‰at dûlníka“. (NaS 42:42.) Pán fiekl, Ïe
pokud se lenoch nezmûní, nedostane se mu onûch poÏehnání, která
dostanou ti, jiÏ pracují. Dokonce tak mÛÏe pfiijít i o své místo v Církvi
(viz NaS 75:29). Samozfiejmû Ïe nezáleÏí na tom, jakou práci dûláme,
záleÏí pouze na tom, zda je to práce poctivá a uspokojující.

Spoleãnû se svou manÏelkou má muÏ vytváfiet rodinn˘ rozpoãet.
Peníze, které vydûlá, nepatfií jen jemu – patfií celé jeho rodinû. Je zod-
povûdn˘ za to, aby dohlédl na to, Ïe jsou uspokojovány finanãní
potfieby kaÏdého ãlena rodiny, ne jen jeho vlastní. Bude-li se snaÏit, jak
nejlépe umí, zajistit fyzické potfieby své rodiny, Pán ho poÏehná, a jeho
Ïena i dûti budou moci vykonávat v rodinû svou správnou úlohu.

■ UkaÏte obrázek 12a „Rodiny, které spoleãnû pracují, jsou poÏehnány
ãasnû i duchovnû“.

Dûti máme povzbuzovat a máme jim dát pfiíleÏitost k tomu, aby získaly
co nejvy‰‰í moÏné vzdûlání. Tím zajistíme, Ïe budou pfiipraveny na
svou Ïivotní práci. Pokud je to jen trochu moÏné, nemáme je brát ze
‰koly, aby pracovaly. To v‰ak neznamená, Ïe na‰e dûti nemají pracovat
doma. President Harold B. Lee rodiãÛm radil, aby dûtem zadávali rÛzné
práce v domácnosti tak, aby se dûti nenudily a mohly rozvíjet zralé pra-
covní návyky (viz „Preparing Our Youth“, Ensign, Mar. 1971, 3).

Jednou z povinností, které dûtem mÛÏeme dát, je péãe o zahradu. Bylo
nám doporuãeno, abychom si jako rodina zaloÏili zahradu, kde mÛ-
Ïeme pûstovat nûkteré vlastní plodiny, a abychom pak uskladÀovali co
moÏná nejvíce potravin. President Spencer W. Kimball kaÏdé rodinû
radil, abyste „na vlastním pozemku pûstovali v‰echny potraviny, které
pûstovat mÛÏete. … Rozvíjejte své schopnosti v oblasti domácího kon-
zervování a uskladÀování potravin. Znovu potvrzujeme pravdivost
rady, kterou Církev vÏdy dávala, abychom si opatfiili a udrÏovali roãní
zásoby.“ (Conference Report, Apr. 1976, 170–171; nebo Ensign, May
1976, 124.)

■ Jakou práci mÛÏete vykonávat spoleãnû jako rodina, abyste uãili své
dûti pracovat? KdyÏ nedokáÏeme uspokojit fyzické potfieby své
rodiny, kde mÛÏeme získat pomoc? (VÏdy máme nejprve hledat
pomoc u své rodiny a u pfiíbuzn˘ch, ktefií by nám mohli pomoci.
Pokud nemohou, máme se obrátit na Církev a kontaktovat vedoucí
svého kvora. Sociální pomoc od státu máme vyuÏít pouze v pfiípadû,
Ïe nám Církev nedokáÏe pomoci tak, jak potfiebujeme.)
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Zaji‰tûní duchovních potfieb rodiny
Abychom uspokojili duchovní potfieby své rodiny, mÛÏeme:

1. Uãit svou manÏelku a dûti evangeliu.

2. Mít kaÏd˘ den rodinnou modlitbu.

3. Uãinit ná‰ domov místem, kde s námi mÛÏe pfieb˘vat Duch Pánû.

4. Platit Pánu desátky a obûti.

5. Pofiádat hodnotné rodinné domácí veãery.

Toto v‰e jsou posvátné zodpovûdnosti. V Nauce a smlouvách je
vyzdviÏen v˘znam obzvlá‰tû jedné z tûchto povinností.

■ PoÏádejte bratry, aby pfieãetli Nauku a smlouvy 68:25, 28. Co nám
Pán pfiikazuje, abychom uãili své dûti?

Otec musí zajistit, aby se jeho rodina doma uãila evangeliu. Jedním
z nejlep‰ích zpÛsobÛ, jak s touto v˘ukou zaãít, je pofiádání rodinného
domácího veãera. Ten je pfiíleÏitostí k pravideln˘m rozhovorÛm s rodi-
nou a k v˘uce. První pfiedsednictvo naléhavû vyzvalo v‰echny rodiãe,
aby „se v pondûlí veãer pravidelnû scházeli se svou rodinou a uãili ji
písmÛm … a vydávali jí svûdectví. Rodiãe mají tûchto pfiíleÏitostí vyu-
Ïívat k tomu, aby se se sv˘mi dûtmi sblíÏili, naslouchali jejich problé-
mÛm a [pfiáním] a udíleli jim osobní vedení, které tolik potfiebují.“
(„Message from the First Presidency“, Family Home Evening manual,
1976–1977, 3.)

Má-li otec fiádnû uãit své dûti, musí si uspofiádat ãas tak, aby mohl b˘t
ãasto doma se svou rodinou. Také je tfieba, aby projevoval radost ze
Ïivota podle evangelia tím, Ïe vûrnû platí Církvi desátky a obûti, pfii-
jímá a plní církevní povolání a dodrÏuje v‰echna ostatní pfiikázání.

■ Jak nám mÛÏe Církev pomoci uãit na‰e dûti?

PoÏehnání otcÛm a rodinám
■ UkaÏte obrázek 12b „Král Beniamin peãoval o fyzické i duchovní

potfieby své rodiny“.

Kniha Mormonova nás uãí o jednom velkém proroku, králi a otci –
králi Beniaminovi (viz Mosiá‰ 2:12, 14). Aãkoli byl králem a prorokem,
pracoval vlastníma rukama, aby zaopatfiil svou rodinu. Neoãekával od
druh˘ch, Ïe ho budou podporovat. Jako otcové máme následovat jeho
pfiíklad a zaopatfiit svou rodinu.

Abraham je dal‰ím otcem, podle kterého se mÛÏeme v Ïivotû fiídit.
Díky jeho vûrnosti mu bylo slíbeno, Ïe bude mít spravedlivou rodinu a
mnoho potomkÛ (viz Genesis 17:3–8). Abraham byl poÏehnán za to, Ïe
pilnû následoval Pána a správnû zaopatfioval svou rodinu. Budeme-li
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se starat o duchovní a ãasné potfieby své rodiny, mÛÏeme obdrÏet tatáÏ
poÏehnání. Kromû toho v na‰í rodinû poroste láska a rodina se bude
duchovnû rozvíjet.

Závûr
Následující pfiíbûh vypráví o tom, jak˘ch poÏehnání se dostalo jed-
nomu otci a jeho rodinû, kdyÏ pfiijal evangelium a Ïil podle nûj:

Pfiedtím, neÏ Joseph Garcia vstoupil do Církve, rád popíjel se sv˘mi
pfiáteli a doma trávil jen málo ãasu. KvÛli tomu si jeho manÏelka
musela pfiivydûlávat uklízením, aby jejich rodinu pomohla uÏivit. Jeho
dûti ho témûfi neznaly. Více se ho bály, neÏ aby si ho váÏily nebo ho
mûly rády.

Jednoho dne mu v‰ak nûkdo pfiedstavil misionáfie Církve JeÏí‰e Krista
Svat˘ch posledních dnÛ. Bûhem ‰esti mûsícÛ, kdy se s nimi setkával, se
jeho Ïivot zcela zmûnil. Pfiestal trávit ãas se sv˘mi kamarády v barech a
brzy vstoupil do Církve. Zaãal trávit ãas s dûtmi, pofiádat rodinné
domácí veãery a chodit s manÏelkou a s dûtmi na v˘lety. Peãlivû pláno-
val rodinn˘ rozpoãet, coÏ jeho manÏelce umoÏnilo, Ïe uÏ nemusela
pracovat a mohla ve‰ker˘ svÛj ãas trávit doma.

Brzy nato zjistil, Ïe mu jeho domov a ãas stráven˘ s manÏelkou pfiiná‰í
více potû‰ení, neÏ mu kdy pfiiná‰eli jeho pfiátelé. Jeho dûti se ho nauãily
mít rády a dnes se snaÏí následovat jeho pfiíklad spravedlivého Ïivota.

V˘zva
ZhodnoÈte, jak dobfie si vedete v uspokojování duchovních a fyzick˘ch
potfieb své rodiny.

ZavaÏte se, Ïe budete uspokojovat potfieby své rodiny.

Spoleãnû s manÏelkou a s dûtmi si vytvofite plán, co udûláte pro to, aby
byl vá‰ Ïivot v souladu s písmy a s radami církevních vedoucích.

Dal‰í ver‰e z písem
■ 1. Timoteovi 5:8 (otcové musejí zaopatfiovat svou rodinu)

■ Mosiá‰ 27:14, 22–24 (Pán sly‰í modlitby otcÛ za jejich dûti)

■ Nauka a smlouvy 68:30–31 (dûti lenochÛ vyrÛstají ve zlovolnosti)

■ Nauka a smlouvy 75:28–29 (otcové se mají starat o ãleny rodiny)
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Pfiíprava uãitele
NeÏ budete uãit tuto lekci:

1. V pfiíruãce Zásady evangelia si pfieãtûte kapitoly 27 „Práce a osobní
zodpovûdnost“ a 36 „Rodina mÛÏe b˘t vûãná“.

2. Povûfite bratry vyprávûním pfiíbûhÛ, ãtením ver‰Û z písem nebo
citátÛ, jak to uznáte za vhodné.
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Cílem této lekce je pomoci nám posilovat rodinu tím, Ïe se radíme
s manÏelkou a s dûtmi.

Úvod
■ Spoleãnû si zazpívejte píseÀ „Láska v domovû“ (ZNPPD 2, ã. 102).

Otcové mají vést a fiídit ve v‰í spravedlivosti

Ná‰ pozemsk˘ domov je poãátkem domova nebeského. Otcové, ktefií
toto vûdí, si uvûdomují, Ïe mají posvátnou povinnost vést a fiídit svou
rodinu ve spravedlivosti. President N. Eldon Tanner fiekl: „KaÏdá
domácnost Svat˘ch posledních dnÛ má b˘t vzorovou domácností, kde
otec je hlavou rodiny, ale pfiedsedá jí s láskou a v naprostém souladu se
spravedliv˘mi pfiáními matky. Oba mají spoleãnû usilovat o dosaÏení
stejn˘ch rodinn˘ch cílÛ a dûti mají pociÈovat lásku a soulad, kter˘ tam
je.“ („Fatherhood“, Ensign, June 1977, 2.)

Jako Ïenatí nositelé knûÏství máme zodpovûdnost vychovat spravedli-
vou rodinu. Na to v‰ak samozfiejmû nejsme sami. Pomáhá nám v tom
na‰e manÏelka. Spoleãnû mÛÏeme budovat silné manÏelství a pfiivést
svou rodinu zpût do pfiítomnosti Pánû. To znamená, Ïe musíme svou
manÏelku milovat a radit se s ní, chceme-li se ve svém domovû tû‰it
z Pánova Ducha.

Projevujme své manÏelce lásku a pozornost
■ Pfieãtûte Efezsk˘m 5:25 a Mosiá‰e 4:14.

Pán nás v tûchto ver‰ích nabádá k tomu, abychom vytváfieli láskypln˘
a poklidn˘ domov. Abychom mohli takov˘ domov mít, musíme zajis-
tit, aby od poãátku panovala v na‰em manÏelství upfiímná láska a
nesobeckost. Pokud tomu tak nyní není, máme usilovat o to, abychom
takové prostfiedí vytvofiili. K tomu je nutné, abychom se spoleãnû pra-
videlnû modlili, vzájemnû si projevovali lásku a úctu a spoleãnû studo-
vali písma. Ale asi nejdÛleÏitûj‰í je to, abychom dodrÏovali BoÏí
pfiikázání a smlouvy, které jsme uzavfieli v den svého sÀatku.
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Vûrn˘ nositel knûÏství je ke své Ïenû laskav˘ a pozorn˘ (viz Efezsk˘m
5:25). President J. Reuben Clark ml. prohlásil, Ïe má-li se rodina stát
celestiální rodinou, musejí se manÏel s manÏelkou vzájemnû milovat,
ctít a respektovat. Musejí b˘t k sobû trpûliví a musejí b˘t vûrní sv˘m
manÏelsk˘m slibÛm. Jejich víra má „pokr˘vat domov jako laskavé
svûtlo“. Budou-li to ãinit, jejich poslu‰nost Boha je „povede a bude je
povzbuzovat“. (Viz Immortality and Eternal Life, vol. 2 [Melchizedek
Priesthood study guide, 1969], 14–15.)

■ Co mÛÏeme dûlat, abychom své manÏelce projevovali lásku a pozor-
nost? Jak nám mÛÏe projevování lásky a pozornosti manÏelce
pomoci vytváfiet láskypln˘ a poklidn˘ domov?

Raìme se s manÏelkou
■ UkaÏte obrázek 13a „Vedení rodiny je mnohem snaz‰í a úãinnûj‰í,

kdyÏ se manÏel radí s manÏelkou“.

Je dÛleÏité, abychom s manÏelkou hovofiili. Vût‰ina problémÛ v man-
Ïelství a v rodinû mÛÏe b˘t pfiekonána tím, Ïe se s manÏelkou pora-
díme a vyhledáme pomoc a vedení od Pána.

■ Pfieãtûte Almu 37:37. Jak nám mÛÏe pomoci to, kdyÏ se radíme
s Pánem?

Máme-li b˘t moudr˘mi nositeli knûÏství, musíme o problémech a cílech
hovofiit s modlitbou v srdci spoleãnû s manÏelkou a brát na ni ohled,
kdyÏ ãiníme rozhodnutí. Pokud manÏelku milujeme, budeme vÏdy chtít
znát její názor a budeme usilovat o pomoc místo toho, abychom se sna-
Ïili vyfie‰it dÛleÏité rodinné záleÏitosti sami. Chceme-li to ãinit, máme si
vyhradit ãas na to, abychom spolu mohli hovofiit o dûtech, finanãních
záleÏitostech, evangeliu, rodinn˘ch domácích veãerech a jak˘chkoli
jin˘ch osobních ãi rodinn˘ch záleÏitostech, které máme na srdci. Pouze
tímto zpÛsobem budeme pfii vedení své rodiny jednotní.

V manÏelském partnerství jsou dÛleÏití manÏel i manÏelka. Nûktefií
muÏi mají pocit, Ïe kdyÏ mají knûÏství, mohou ãinit v‰echna rozhod-
nutí sami. Písma nám v‰ak fiíkají, Ïe to není správné.

■ Pfieãtûte Nauku a smlouvy 121:39, 41.

„UplatÀovati nespravedlivé panství“ znamená zneuÏívat knûÏství. Jako
nositelé knûÏství máme povinnost naslouchat své manÏelce s láskou a
se zájmem. A kdyÏ nasloucháme, nemáme naslouchat jako nûkdo, kdo
je jí nadfiazen˘, neboÈ ona je na‰ím partnerem a oba jsme si rovni.
Následující pfiíbûh vypráví o tom, jak se jeden nositel knûÏství radil se
svou manÏelkou.

Bratr a sestra Jacksonovi byli moudfií a vzdûlaní lidé. Oba by dokázali
rozhodnout o mnoha rodinn˘ch záleÏitostech sami. Namísto toho se
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vÏdy posadili a o problémech a o jejich moÏn˘ch fie‰eních diskutovali
spoleãnû. Nejménû jednou t˘dnû, vût‰inou v nedûli veãer, si v kuchyni
sedli ke stolu a hovofiili o rodinn˘ch problémech. Nûkdy do diskuse
zapojili i dûti. Díky tomu, Ïe se tento manÏelsk˘ pár spoleãnû radil, se
témûfi vÏdy shodli na tom, jak mají své dûti vychovávat. Obãas vyjád-
fiili rozdílné názory, ale vÏdy spolu jednali s úctou a láskou. VÏdy pro-
jevovali svou moudrost tím, Ïe se jeden druhého zeptali na jeho
cennou radu, a byli pfiíkladem v tom, jak vypadá témûfi dokonal˘ celes-
tiální domov, jejÏ se v‰ech jejich ‰est dûtí nyní snaÏí napodobovat
v jejich vlastních rodinách.

■ Jak mÛÏe to, Ïe se manÏel s manÏelkou spoleãnû radí, napomoci
tomu, aby se ve své rodinû vyhnuli hádkám a problémÛm? Jak to
mÛÏe posilovat lásku v jejich manÏelství?

Raìme se s rodinou
■ UkaÏte obrázek 13b „Rodinné rady pomáhají otci vést jeho dûti ve

spravedlivosti“.

Poté, co se manÏel s manÏelkou spoleãnû poradí, mají zavolat své dûti,
aby spoleãnû prodiskutovali rodinné cíle a plány. Rodinné rady, pfii
nichÏ se sejde celá rodina, jsou velmi cenné. Mohou zlep‰it rodinn˘
Ïivot a prohloubit lásku mezi ãleny rodiny. Dûti, které jsou pfiedem
informovány o rodinn˘ch plánech, budou vûdût, co dûlají ostatní, a to
povede k pofiádku a souladu. Kdykoli je to moÏné, máme dûtem dovo-
lit, aby se na rozhodování podílely, a dûti pak mají pomáhat pfii usku-
teãÀování tûchto rozhodnutí.

■ Kdy je vhodné uspofiádat rodinnou radu? (Ideální pfiíleÏitostí je
rodinn˘ domácí veãer, av‰ak rodinná rada nemá nahradit plánova-
nou lekci.) O kter˘ch oblastech mÛÏeme pfii takov˘ch radách disku-
tovat?

■ UkaÏte obrázek 13c „Otec mÛÏe prohloubit vztah ke sv˘m dûtem
tím, Ïe se s nimi radí“.

Je rovnûÏ dÛleÏité, aby se otcové radili o samotû s kaÏd˘m sv˘m dítû-
tem. „KdyÏ otec hovofií pravidelnû se sv˘mi syny a dcerami, pfiinese to
jen dobré v˘sledky. MÛÏe tak poznat jejich problémy a jejich pfiání.
MÛÏe se pro nû stát bezpodmíneãn˘m pfiítelem.“ (A. Theodore Tuttle,
Conference Report, Oct. 1973, 87; nebo Ensign, Jan. 1974, 67.)

■ O ãem mÛÏete pfii takov˘ch pohovorech se sv˘mi dûtmi hovofiit? Jak
vás to mÛÏe s nimi sblíÏit? (Povzbuìte bratry, aby tûchto pohovorÛ
vyuÏívali k tomu, aby naslouchali tomu, co jejich dûti zajímá.)
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Pohovor s dûtmi nemusí mít vÏdy formální podobu. Máme vyuÏít
kaÏdé pfiíleÏitosti, kdykoli a kdekoli se nûjaká naskytne, k naslouchání
jejich problémÛm. KdyÏ s nimi hovofiíme, máme na jejich problémy
nahlíÏet z jejich perspektivy. Jejich obavám se nemáme smát ani si mys-
let, Ïe jejich problémy nejsou dÛleÏité. Máme jim naopak s láskou
naslouchat a snaÏit se jim porozumût a pomoci.

„Je nádherné, kdyÏ si otec nebo matka sedne se synem nebo dcerou a
diskutují o osobním problému (a oni mají své problémy, které, pokud
jsme moudfií, nebudeme podceÀovat). Existují tlaky a poku‰ení, a
dokonce nespravedlivá obvinûní, pfied kter˘mi na‰i synové a dcery
potfiebují posílit. … Pfii takov˘chto upfiímn˘ch rozhovorech rodiãe
pomohou dûtem stanovit si cíle.“ (ElRay L. Christiansen, Conference
Report, Apr. 1972, 43; nebo Ensign, July 1972, 55.)

■ O ãem má mlad˘ muÏ hovofiit se sv˘mi rodiãi? O ãem má otec hovo-
fiit se sv˘mi dûtmi? (MoÏná bude tfieba bratrÛm pfiipomenout, Ïe
kaÏd˘ ãelíme jin˘m problémÛm.)

KdyÏ star‰í Richard L. Evans hovofiil k dûtem o tom, Ïe se mají radit se
sv˘mi rodiãi, fiekl: „Vy i oni máte spoleãnou v˘sadu, právo i povinnost
spoleãnû hovofiit o sv˘ch my‰lenkách a vzájemnû zvaÏovat svá rozhod-
nutí, aby vám v‰em bylo nasloucháno a byl na vás brán ohled – a pra-
covat a modlit se a plánovat spoleãnû pro získání plnosti ‰tûstí – vÏdy a
na vûky.“ („As Parents and Children Come to Common Ground“,
Improvement Era, May 1956, 342.)

Závûr
Je nám slíbeno, Ïe uchováme-li si víru, budeme Ïít v souladu a míru
v celestiálním království. Zaãít usilovat o jednotu a lásku v‰ak musíme
jiÏ nyní, neboÈ tyto vlastnosti nepfiicházejí samy od sebe. President
David O. McKay fiekl: „DokáÏi si pfiedstavit jen málo vûcí, pokud vÛbec
nûjaké, které jsou pro domov více neÏádoucí neÏ nedostatek jednoty a
souladu. Na druhé stranû vím, Ïe domov, v nûmÏ panuje jednota, vzá-
jemná snaha prospívat si a láska, je mal˘m kouskem nebe na zemi.“
(Conference Report, Oct. 1967, 7; nebo Improvement Era, Dec. 1967, 34.)

KdyÏ se radíme s manÏelkou a s dûtmi, posilujeme tím je i sebe, a posi-
lujeme tím lásku a jednotu v rodinû.

V˘zva
Pravidelnû se s manÏelkou modlete a raìte.

Pofiádejte rodinné rady.

Vyhraìte si ãas na pohovory s kaÏd˘m sv˘m dítûtem a pamatujte na
to, Ïe pfii tûchto pohovorech máte mít srdce naplnûné modlitbou a
máte b˘t ohleduplní.
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Dal‰í ver‰e z písem
■ Galatsk˘m 5:22 (ovoce Ducha)

■ Jákob 2:35 (vliv ‰patného pfiíkladu na ãleny rodiny)

■ Jákob 3:7 (dÛleÏitost lásky mezi manÏelem a manÏelkou)

■ Nauka a smlouvy 121:36–38 (knûÏství má b˘t pouÏíváno pouze
podle zásad spravedlivosti)

Pfiíprava uãitele
NeÏ budete uãit tuto lekci:

1. V pfiíruãce Zásady evangelia si pfieãtûte kapitolu 37 „Rodinné zod-
povûdnosti“.

2. Povûfite bratry vyprávûním pfiíbûhÛ, ãtením ver‰Û z písem nebo
citátÛ, jak to uznáte za vhodné.
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Cílem této lekce je povzbudit nás, abychom se dennû s rodinou modlili.

Úvod
■ UkaÏte obrázek 14a „KaÏdé ráno a veãer se máme modlit jako rodina“.

Jako otcové máme svolávat rodinu k rodinné modlitbû, abychom
vyjádfiili vdûãnost Nebeskému Otci a poprosili Ho o vedení. Star‰í
Spencer W. Kimball fiekl:

„Pfii pohovorech jsem mluvil s mnoha hlavami rodin, … které pfiiznaly,
Ïe jejich rodinné modlitby jsou nepravidelné, a ãastûji jsou opomíjeny
neÏ proná‰eny. Nûktefií fiíkají, Ïe se snaÏí mít jednu rodinnou modlitbu
dennû, a jiní nad tím mávnou rukou a fieknou, Ïe stejnû nedokáÏí svo-
lat svou rodinu dohromady. Takovéto ledabylé postoje k tak nesmírnû
dÛleÏité záleÏitosti mû velice znepokojují. …

Církev nás naléhavû vyz˘vá, abychom mûli rodinnou modlitbu kaÏd˘
veãer a kaÏdé ráno. Je to modlitba, pfii níÏ se kleãí. … V‰ichni ãlenové
rodiny, vãetnû tûch nejmen‰ích, mají mít pfiíleÏitost tuto modlitbu [pro-
nést].“ („I Kneeled Down before My Maker“, Instructor, Apr. 1966, 132.)

Rodinná modlitba – pomoc pfii odolávání poku‰ení
Je nám pfiikázáno, abychom se modlili k Nebeskému Otci, obzvlá‰tû
s rodinou.

■ Pfieãtûte 3. Nefiho 18:18–21. Jak˘ dÛleÏit˘ v˘znam má podle Spasitele
modlitba? Jak nám modlitba pomáhá odolávat poku‰ení?

Pravidelná rodinná modlitba mÛÏe na‰í rodinû pomoci odolávat Sata-
nov˘m poku‰ením. Prostfiednictvím modlitby mÛÏeme pfiilnout tûsnûji
k Nebeskému Otci a mÛÏeme získat sílu a b˘t schopni lépe pfiekonávat
problémy.

Jak uãit modlitbû skrze pfiíklad
Jako otcové máme svolávat rodinu k modlitbû a b˘t jí v tom pfiíkladem.
V Nauce a smlouvách je otcÛm a matkám pfiikázáno, aby dûti uãili, Ïe
se mají modlit (viz NaS 68:28). Nejlépe mÛÏeme dûti nauãit zásadû
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modlitby vlastním pfiíkladem. KdyÏ se snaÏíme s dûtmi modlit,
poznají, jak je modlitba dÛleÏitá, a budou ji v Ïivotû vyuÏívat.

Vést a uãit dûti je povinností v‰ech otcÛ. A nemusíme b˘t ani nositeli
Melchisedechova knûÏství, abychom svou rodinu vedli k modlitbû.

Jak zajistit, aby byla ve va‰em domovû rodinná modlitba úspû‰ná
Aby byla rodinná modlitba v na‰em domovû úspû‰ná, máme si na ni
doma vyhradit zvlá‰tní ãas. Na‰i církevní vedoucí nám fiíkají, Ïe máme
svou rodinu svolat k modlitbû kaÏd˘ den dvakrát. K tomu potfiebujeme
najít dobu, která vyhovuje v‰em ãlenÛm rodiny, aby se mohli sejít. Má
to b˘t pravidelná doba, kdy jsou v‰ichni ãlenové rodiny doma. To b˘vá
obyãejnû ráno, neÏ odcházíme z domova do práce a do ‰koly, a krátce
pfiedtím, neÏ jdou dûti veãer spát. Star‰í Spencer W. Kimball uãil:
„Mnozí zjistili, Ïe nejvhodnûj‰í doba je ráno u snídanû a veãer pfii
veãefii. V tu dobu je nejménû tûÏké shromáÏdit v‰echny ãleny rodiny.“
(„I Kneeled Down before My Maker“, Instructor, Apr. 1966, 132.)

■ PoÏádejte bratry, aby popsali, co udûlali pro to, aby ve své rodinû
zavedli pravidelné modlitby.

V ranní modlitbû se máme zmínit o plánech na dan˘ den. Ve veãerní
modlitbû máme Pánovi podûkovat za Jeho ochranu a vedení. PoÏeh-
nání jídla nemá nahrazovat pravidelnou rodinnou modlitbu, ale mÛÏe
v ní b˘t zahrnuto, pokud ji proná‰íme tûsnû pfied jídlem.

O nûkter˘ch dal‰ích poÏehnáních, o která se máme modlit, se zmiÀuje
Amulek v Knize Mormonovû.

■ Pfieãtûte Almu 34:23–25.

Ná‰ vlastní seznam vûcí, o které se modlíme, se mÛÏe od Amulekova
seznamu li‰it, ale zásady, o nichÏ se zmiÀuje, jsou stejné. Jedna zásada je,
Ïe se máme modlit za své kaÏdodenní ãinnosti. Dal‰í je ta, Ïe se máme
modlit za sílu odolávat ìáblov˘m poku‰ením. KaÏdá rodina se má
zamyslet nad sv˘mi cíli a potfiebami a upfiímnû se modlit o to, co je pro
ni nejdÛleÏitûj‰í. KdyÏ to budeme dûlat, na‰e modlitby budou upfiímné a
úãinné – nebudou to pouhá slova, která kaÏd˘ den opakujeme. Jako
otcové máme sv˘m mal˘m dûtem pomoci nauãit se, aby pfii sv˘ch mod-
litbách neopakovaly stále stejná slova. KdyÏ to ãiníme, musíme usilovat
o vliv Ducha (viz NaS 42:14). AÈ dûláme cokoli pro to, abychom své dûti
nauãili modlitbû, nikdy je nesmíme nutit, ani je pfiivádût do rozpakÛ.

Pokud se nám nedafií mít úspû‰né rodinné modlitby, nesmíme se
nechat odradit. âasto stojí za problémem Satan.

■ Pfieãtûte 2. Nefiho 32:8. Proã se podle vás Satan snaÏí pfiimût nás
k tomu, abychom se nemodlili?
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Satan se bude pokou‰et pfiekazit rodinné modlitby, protoÏe rodinu,
která se pravidelnû nemodlí, pak mÛÏe snadnûji ovlivÀovat. Ná‰ zvyk
mít rodinné modlitby má b˘t tudíÏ natolik pevn˘, aby i v dobû, kdy
otec není pfiítomen, svolala rodinu jeho manÏelka. Budeme-li s manÏel-
kou pryã oba, máme vedením rodinné modlitby povûfiit jedno ze star-
‰ích dûtí.

■ Jak mohou mladí ãlenové rodiny podporovat a povzbuzovat ostatní
v proná‰ení rodinné modlitby?

Rodinná modlitba pfiiná‰í duchovní poÏehnání
Budeme-li se modlit jako rodina, bude nám to pfiiná‰et velká poÏeh-
nání. Láska a porozumûní porostou a SatanÛv vliv v rodinû bude osla-
ben. V srdci budeme pociÈovat klid z vûdomí, Ïe správnû naplÀujeme
jedno pfiikázání.

Rodinná modlitba je jedním z krokÛ k vytvofiení vûãné rodiny. President
Spencer W. Kimball fiekl, Ïe „kdyÏ poklekáme k rodinné modlitbû, na‰e
dûti … se uãí návykÛm, které je budou provázet po cel˘ Ïivot. Pokud
si na modlitby neudûláme ãas, ve skuteãnosti tím sv˘m dûtem fiíkáme:
‚Stejnû to není tak dÛleÏité. …‘ Na druhé stranû mÛÏeme pociÈovat veli-
kou radost z toho, Ïe jsme ve své rodinû vytvofiili takové zvyklosti a
návyky, Ïe kdyÏ rodiãe nav‰tíví své dûti, … které jiÏ mají svou vlastní
rodinu, tyto dûti s nimi pfiirozenû pokleknou obvykl˘m a zaÏit˘m zpÛ-
sobem k modlitbû!“ (The Miracle of Forgiveness [1969], 253.)

Závûr
Nûkdy se moÏná budeme sami sebe ptát, uãí-li se na‰e dûti díky
rodinné modlitbû opravdu o Kristu a o tom, jak mÛÏeme pociÈovat
Jeho pfiítomnost. Av‰ak dûti jsou nûkdy Duchu blíÏ, neÏ si uvûdomu-
jeme. President Heber J. Grant napsal o svém následujícím záÏitku
s modlitbou. Tento záÏitek mûl jako dítû u presidenta Brighama Younga
doma:

U [Brighama Younga] … jsem poklekal … k rodinné modlitbû jako dítû i
jako mlad˘ muÏ. Vydávám svûdectví, Ïe jako malé dítû jsem pfii nûkolika
pfiíleÏitostech, kdyÏ Brigham Young skrze inspiraci od Pána … [Ïádal]
Boha o vedení, zvedl hlavu, otoãil jsem se a podíval se na místo, kde se
Brigham Young modlil, abych zjistil, zda tam nestojí … Pán. Zdálo se mi
totiÏ, Ïe s Pánem mluví tak, jako kdyÏ jeden ãlovûk mluví s druh˘m.“
(Gospel Standards, comp. G. Homer Durham [1941], 223–224.)

Modlitba má b˘t pro na‰e dûti stejnû poutav˘m záÏitkem, jako byla pro
Hebera J. Granta. Následující pfiíbûh ukazuje, co se mÛÏe stát, pouÏí-
váme-li rodinnou modlitbu správn˘m zpÛsobem:

„Pro jednoho otce – tichého, skromného muÏe – bylo obtíÏné vyjadfiovat
rodinû lásku. Na manÏelãin podnût se zaãali s rodinou modlit, a to se
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pro nûj stalo pfiíleÏitostí vyjádfiit to, co mûl na srdci. Pro jeho dceru, která
si otcovo chování mylnû vykládala jako nezájem, byla tato zku‰enost
objevem. Modlil se jednodu‰e a obãas se vyjadfioval neobratnû, ale kdyÏ
sly‰ela, jak fiíká ‚PoÏehnej mé milé dcefii, aby se jí dafiilo‘, byla dojatá.

Bojácn˘ chlapec, kter˘ si sám o sobû myslel, Ïe je stra‰pytel, pocítil
novou hrdost a sebevûdomí, kdyÏ sly‰el, jak jeho otec a matka dûkují
Bohu za svého ‚laskavého a hodného syna‘. A chlapcova sebedÛvûra
vzrostla díky modlitbû je‰tû více, kdyÏ jeho mal˘ bratr dûkoval Nebes-
kému Otci za svého ‚star‰ího a silného bratra‘.

Jednou, kdyÏ se na‰e rodina pfiipravovala na v˘let, poÏádal mÛj man-
Ïel Pána, aby na‰í rodinû poÏehnal, abychom spolu dobfie vycházeli a
dokázali se tû‰it ze vzájemné spoleãnosti. Na‰e pfiedchozí kázání
nemûla Ïádn˘ dopad, ale tato uctivá modlitba nakonec spolupráci pfii-
nesla.

Ná‰ dospívající syn byl napjat˘ a mrzut˘, kdykoli jsme se snaÏili s ním
mluvit o nûjakém problému. Rozhodli jsme se, Ïe je dÛleÏité takov˘to
rozhovor naplánovat na dobu, kdy je nejpfiístupnûj‰í – a zdálo se, Ïe je
to ráno v dobû na‰í rodinné modlitby. V té chvíli se ná‰ dÛm vÏdy uti-
‰il a v‰ichni jsme sdíleli pokorné a upfiímné pocity. Zjistili jsme, Ïe
synovo napûtí poleví, kdyÏ na‰emu rozhovoru pfiedchází modlitba.

Bûhem tûchto klidn˘ch okamÏikÛ rodinné modlitby jsme spojeni jeden
s druh˘m a s na‰ím Otcem v nebi.“ (Ann H. Banks, „The Extra Bles-
sings of Prayer“, Ensign, Jan. 1976, 37.)

■ PoÏádejte bratry, aby se podûlili o své pozitivní zku‰enosti s rodin-
nou modlitbou. ZvaÏte, zda lekci zakonãíte písní „BoÏe, ná‰ Otãe,
vysly‰ nás“ (ZNPPD 1, str. 34) nebo písní „Modlitba je touhou du‰e“
(ZNPPD 2, ã. 89).

V˘zva
Pokud tak je‰tû neãiníte, zaãnûte se pravidelnû modlit jako rodina.

Pokud se jako rodina jiÏ pravidelnû modlíte, zhodnoÈte své modlitby.

Diskutujte s manÏelkou a s dûtmi o tom, jak mÛÏete své rodinné mod-
litby zlep‰it.

Dal‰í ver‰e z písem
■ Matou‰ 5:44 (máme se modlit za ty, ktefií nás pronásledují)

■ Matou‰ 7:7 (upfiímné modlitby jsou zodpovûzeny)

■ Matou‰ 26:41 (máme se modlit o ochranu pfied poku‰ením)

■ Alma 13:28 (máme se modlit o ochranu pfied poku‰ením)
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■ Alma 37:36–37 (máme se modlit za v‰e, co dûláme)

■ Nauka a smlouvy 88:119 (máme zfiídit dÛm modlitby)

■ Nauka a smlouvy 88:126 (máme se modlit vÏdy)

Pfiíprava uãitele
NeÏ budete uãit tuto lekci:

1. V pfiíruãce Zásady evangelia si pfieãtûte kapitolu 8 „Modlíme se ke
svému Nebeskému Otci“.

2. Chcete-li, povûfite nûkterého bratra, aby vyprávûl nûjak˘ svÛj pozi-
tivní záÏitek s rodinnou modlitbou.

3. Povûfite bratry vyprávûním pfiíbûhÛ, ãtením ver‰Û z písem nebo
citátÛ, jak to uznáte za vhodné.
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Cílem této lekce je povzbudit nás, abychom ze svého domova uãinili
místo pro studium evangelia.

Úvod
Enos byl synem proroka a ãasto sl˘chal svého otce mluvit o vûãn˘ch
pravdách. Jednoho dne ode‰el Enos do lesa na lov. SvÛj záÏitek
popsal takto:

„Slova o vûãném Ïivotû …, jeÏ jsem ãasto sl˘chal svého otce promlou-
vati, mi pronikla hluboko do srdce.

A du‰e má hladovûla; a já jsem poklekl pfied sv˘m TvÛrcem“ (Enos
1:3–4).

Poté, co se modlil cel˘ den, usly‰el hlas, kter˘ mu fiekl, Ïe v‰echny jeho
hfiíchy mu byly odpu‰tûny. Tato zku‰enost byla pro Enose tak v˘znam-
ná, Ïe po cel˘ zbytek Ïivota uãil evangeliu a radoval se z nûj.

Enos je pfiíkladem mladého muÏe, kter˘ byl správnû uãen evangeliu ve
svém domovû. Jeden z pisatelÛ Starého zákona napsal: „Vyuãuj mla-
dého podlé zpÛsobu cesty jeho; nebo kdyÏ se i zstará, neuch˘lí se od
ní.“ (Pfiísloví 22:6.) Budeme-li se jako otcové fiídit touto radou, mÛÏeme
b˘t také poÏehnáni vûrn˘mi dûtmi, které budou poslouchat nás i Pána.

Jak uãinit z domova místo uãení
Rodina je tou nejdÛleÏitûj‰í organizací v Církvi i ve spoleãnosti. Ve sku-
teãnosti je to jediná organizace, která bude existovat vûãnû. Z tohoto
dÛvodu nám Pán pfiikazuje, abychom ze svého domova uãinili místo,
kde se ãlenové rodiny mohou uãit evangeliu a kde mohou spoleãnû rÛst.

■ Pfieãtûte Nauku a smlouvy 68:25–28. Kde na‰e dûti získávají základní
znalosti o svûtû, v nûmÏ Ïijeme? Kde se mohou uãit o vûãném Ïivotû?

Dûti se o tomto Ïivotû uãí doma, ve ‰kole a od kamarádÛ. Ale ani ‰koly
ani kamarádi nemohou na‰e dûti uãit evangeliu. Tato posvátná zodpo-
vûdnost patfií nám – dostali jsme ji od Nebeského Otce. A pokud své
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dûti neuãíme tomu, co by si pfiál, abychom je v tomto Ïivotû uãili, hrozí
nám nebezpeãí, Ïe je na vûãnosti ztratíme.

Samozfiejmû Ïe pfiedtím, neÏ mÛÏeme evangeliu uãit své dûti, musíme
ho nejprve znát sami. Star‰í Marion G. Romney fiekl: „NechÈ kaÏd˘
nositel knûÏství ve slávû a moci svého povolání uvede do pofiádku svÛj
dÛm. NechÈ pravidelnû pofiádá rodinné domácí veãery a i jinak vycho-
vává své ‚dûti … ve svûtle a pravdû‘. (NaS 93:40.)“

To znamená, Ïe spoleãnû s manÏelkou máme zodpovûdnost uãit své dûti
zásadám evangelia. Abychom mohli tuto zodpovûdnost plnit, musíme
doma s manÏelkou zaãít pravidelnû studovat evangelium a povzbuzo-
vat dûti, aby ná‰ pfiíklad následovaly. Král Beniamin rodiãÛm fiekl:

„A nestrpíte, aby dûti va‰e … pfiestupovaly zákony BoÏí a mûly
potyãky a hádaly se spolu a slouÏily ìáblu. …

Ale vy je budete uãiti, aby kráãely po cestách pravdy a stfiídmosti;
budete je uãiti, aby se navzájem milovaly a aby si navzájem slouÏily.“
(Mosiá‰ 4:14–15.)

Ná‰ rodinn˘ plán studia evangelia
Máme-li se fiídit radou prorokÛ, je nutné, abychom si s manÏelkou
naplánovali, jak nejlépe mÛÏeme své dûti uãit. Aãkoli kaÏd˘ z nás mÛÏe
tohoto cíle dosáhnout rÛzn˘mi zpÛsoby, musíme b˘t ochotni vypraco-
vat ten nejlep‰í plán, abychom ze svého domova vytvofiili místo pro stu-
dium evangelia. (Zb˘vající ãást této lekce poskytuje námûty t˘kající se
toho, jak mÛÏeme ãleny své rodiny povzbuzovat ke studiu evangelia.)

Vytváfiejme atmosféru vhodnou pro uãení
Ná‰ domov má b˘t místem, kde s námi na‰e dûti mohou mluvit ote-
vfienû. Domov, v nûmÏ vládne napûtí, nepovzbuzuje dûti k tomu, aby
se ptaly nebo vyjadfiovaly své pocity. President David O. McKay fiekl
rodiãÛm: „Projevujte ochotu odpovídat na otázky. Dítû, které se ptá,
vám do Ïivota pfiiná‰í ‰tûstí.“ (Gospel Ideals [1953], 480.) VÏdy máme
dûti povzbuzovat k tomu, aby se ptaly, zvlá‰tû na otázky z evangelia.
Nemusíme znát v‰echny odpovûdi na jejich otázky, ale mÛÏeme je
vÏdy spoleãnû vyhledat.

■ Jak˘mi konkrétními zpÛsoby mÛÏeme doma povzbuzovat druhé
k diskusi o evangeliu?

Modleme se s rodinou
Jeden zpÛsob, jak mÛÏeme uãit své dûti, je prostfiednictvím rodinné mod-
litby. KdyÏ se modlíme, mÛÏeme vyjádfiit své nadûje, obavy a pfiání, které
se t˘kají na‰í rodiny. MÛÏeme uãit zájmu o potfieby druh˘ch tím, Ïe se
modlíme za ãleny rodiny i za druhé. A mÛÏeme také uãit vdûãnosti za
poÏehnání tím, Ïe vyjadfiujeme vdûãnost na‰emu Nebeskému Otci.
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Mluvme o evangeliu pfii jídle a pfied spaním
Dal‰í vhodná doba k povzbuzování ãlenÛ rodiny k diskusi o evangeliu
je pfii jídle a pfied spaním. Pfii takov˘ch pfiíleÏitostech mohou b˘t dûti
povzbuzovány k tomu, aby se ptaly, a dospûlí jim mohou vysvûtlovat
zásady evangelia. Abychom dûti povzbudili ke kladení otázek,
mÛÏeme jim vyprávût pfiíbûhy o evangeliu z Knihy Mormonovy nebo
z Bible nebo z vlastních duchovních záÏitkÛ.

Studujme pravidelnû písma
■ UkaÏte obrázek 15a „Domov má b˘t místem pro studium evangelia“.

Abychom podpofiili pravidelné studium písem, mÛÏeme zfiídit poliãku
nebo skfiíÀku, jeÏ bude slouÏit v˘hradnû jako knihovna evangelia. Zde
mohou b˘t uloÏeny knihy, obrázky, audionahrávky, pfiehrávaã a dal‰í
uãební pomÛcky, které mÛÏe vyuÏívat celá rodina. Knihovna má obsa-
hovat standardní písma Církve a pfiíruãku Zásady evangelia. Je-li to
moÏné, kaÏdé dítû má mít svÛj vlastní v˘tisk Knihy Mormonovy a Bible.

Písma mÛÏeme studovat individuálnû nebo jako rodina. Chtûjí-li rodiãe
povzbuzovat ãleny rodiny k individuálnímu studiu, musejí v tom b˘t
sami pfiíkladem. Následující doporuãení ukazují, jak mÛÏeme studovat
písma individuálnû:

1. âtûte písma od zaãátku do konce – kaÏd˘ den mÛÏete pfieãíst jednu
nebo více kapitol, nebo si mÛÏete na ãtení vyhradit urãit˘ ãasov˘ úsek.

2. Studujte písma podle témat (jako napfi. modlitba nebo poslu‰nost).
Vyhledávejte v‰echny odkazy na dané téma.

3. Hledejte v písmech odpovûdi na konkrétní problémy, kter˘m ãelíte.

4. Vytvofite si seznam ver‰Û z písem, které vás inspirují.

5. Podle svého obvyklého studijního plánu si v písmech vyhledávejte
odkazy na podobné ver‰e.

■ Diskutujte s bratry o dal‰ích zpÛsobech, jak mÛÏeme studovat písma.

Aby mohla rodina spoleãnû studovat písma, musí otec spoleãnû s man-
Ïelkou a dûtmi urãit dobu, kdy se mohou sejít v˘hradû za tímto úãelem.
Následující doporuãení ukazují, jak mÛÏeme studovat písma jako rodina:

1. Naplánujte si urãit˘ ãas, kter˘ vûnujete studiu písem kaÏdé ráno,
neÏ odejdete do práce a dûti do ‰koly, nebo pofiádejte krátké rodinné
studium písem pfiedtím, neÏ pÛjdou dûti spát.

2. Mlad‰ím dûtem vyprávûjte pfiíbûhy z písem.

3. Vyberte konkrétní ver‰e z písem, napi‰te je na lístek a upevnûte jej
na nástûnku nebo stûnu, kde je mÛÏe celá rodina vidût.

4. Povzbuzujte ãleny rodiny, aby se uãili ver‰e z písem zpamûti.
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5. Vyberte si ver‰ z písem, kter˘ uãí nûjaké zásadû, a rozhodnûte se, jak
tuto zásadu uplatníte v praxi. Napfiíklad si spoleãnû pfieãtûte
Matou‰e 25:31–40 a potom pomozte nûjaké rodinû, která to potfie-
buje. Nebo si pfieãtûte Jakuba 1:26–27 a Galatsk˘m 6:2 a pomozte
nûjaké star‰í osobû.

AÈ uÏ si zvolíme jak˘koli pfiístup, vÏdy máme studium písem zaãít
modlitbou a poÏádat Nebeského Otce o vedení a o to, aby nám pomohl
rozumût tomu, co studujeme. Po skonãení studia máme pfiem˘‰let o
tom, co jsme ãetli a jak mÛÏeme v Ïivotû uplatnit zásady evangelia, o
nichÏ jsme ãetli.

Biskup H. Burke Peterson z Pfiedsedajícího biskupstva fiekl: „V této
Církvi nemá b˘t – a nesmí b˘t – ani jedna rodina, která by si neudûlala
kaÏd˘ den ãas na ãtení písem. KaÏdá rodina to mÛÏe dokázat sv˘m
zpÛsobem.“ (Conference Report, Apr. 1975, 79; nebo Ensign, May 1975,
53–54.)

■ PoÏádejte pfiedem povûfieného bratra, kterému se dafií studovat
s rodinou písma, aby o jejich zpÛsobu studia vyprávûl. Nebo vyzvûte
pfiedem povûfieného mladého nositele Aronova knûÏství, aby fiekl,
proã si myslí, Ïe se má evangeliu uãit ve svém mládí, obzvlá‰tû pfied-
tím, neÏ pÛjde na misii. (MÛÏe k tomu pfieãíst Almu 37:35.)

Pravidelnû pofiádejme rodinn˘ domácí veãer
■ UkaÏte obrázek 15b „Rodinn˘ domácí veãer je vhodnou dobou

k rodinnému studiu evangelia“.

Rodinn˘ domácí veãer je vhodnou dobou k tomu, abychom uãili dûti
evangeliu. Ti, ktefií mají k dispozici pfiíruãku pro rodinné domácí
veãery, ji mají pouÏívat. Pokud ji nemáme, máme studovat písma a pfií-
ruãku Zásady evangelia, poslouchat církevní nahrávky nebo spolu hovo-
fiit o na‰em vztahu k Církvi. Vytvofiíme-li pfiíjemnou a radostnou
atmosféru, pomÛÏe to dûtem, aby se z veãera tû‰ily a aby se na nûm
podílely ochotnûji.

Vydávejme dûtem svûdectví
KdyÏ se nám k tomu naskytne pfiíleÏitost, máme dûtem vydat svûdec-
tví. PfiíleÏitost vydat svûdectví mÛÏe nastat pfii jídle, bûhem studia
písem, bûhem rodinného domácího veãera nebo kdyÏ s dûtmi hovo-
fiíme o evangeliu. KdyÏ nás dûti budou sly‰et vydávat svûdectví a
uvidí, Ïe Ïijeme podle evangelia, jejich porozumûní evangeliu poroste.

■ PoÏádejte bratry, aby vyprávûli o tom, jak své dûti uãí evangeliu.

Závûr
Budeme-li studovat evangelium individuálnû i jako rodina, posílíme
tím své svûdectví i rodinu. Tím, Ïe se budeme snaÏit Ïít blíÏe JeÏí‰i
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Kristu a Nebeskému Otci, najdeme odpovûdi na své problémy a na‰e
mysl bude klidnûj‰í. Star‰í Bruce R. McConkie fiekl: „Chceme mít klid a
radost a ‰tûstí v tomto Ïivotû a chceme se stát dûdici vûãného Ïivota ve
svûtû pfií‰tím. To jsou dvû nejvût‰í poÏehnání, která mohou lidé zdûdit.
MÛÏeme je získat tím, Ïe v tomto Ïivotû ãteme slova vûãného Ïivota a
uãíme se jim a Ïe dodrÏujeme pfiikázání.“ („Drink from the Fountain“,
Ensign, Apr. 1975, 70.)

V˘zva
Studujte pravidelnû evangelium.

KaÏd˘ den se modlete jako rodina.

VyuÏijte kaÏdé pfiíleÏitosti k tomu, abyste svou rodinu uãili evangeliu.

Dal‰í ver‰e z písem
■ ¤ímanÛm 15:4 (v‰echna písma byla napsána, aby nám pomáhala)

■ 2. Timoteovi 3:14–17 (potfieba písem)

■ 2. Nefi 4:15 (máme pfiemítat nad písmy a uãit jim své dûti)

■ Nauka a smlouvy 1:37 (máme zkoumat písma)

Pfiíprava uãitele
NeÏ budete uãit tuto lekci:

1. Pfieãtûte si dal‰í ver‰e z písem uvedené na konci této lekce.

2. Chcete-li, povûfite nûkolik bratrÛ, aby se podûlili o své pozitivní zku-
‰enosti s rodinn˘m studiem písem nebo o to, jak uãí své dûti evan-
geliu. MÛÏete také poÏádat mladého nositele Aronova knûÏství, aby
fiekl, proã je podle jeho názoru dÛleÏité uãit se evangeliu v mládí.

3. Povûfite bratry vyprávûním pfiíbûhÛ, ãtením ver‰Û z písem nebo
citátÛ, jak to uznáte za vhodné.
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Cílem této lekce je pomoci nám uvûdomit si svou zodpovûdnost uãit
efektivnû evangeliu.

Úvod
Ve zjevení daném Proroku Josephu Smithovi nám Pán pfiikazuje, aby-
chom uãili:

„A dávám vám pfiikázání, Ïe budete uãiti jeden druhého nauce království.

Uãte pilnû a milost má vás bude provázeti, abyste mohli b˘ti pouãeni
dokonaleji v teorii, v zásadû, v nauce, v zákonu evangelia, ve v‰ech
vûcech, které se t˘kají království BoÏího, kter˘m je nutné, abyste poro-
zumûli.“ (NaS 88:77–78.)

MoÏností, jak uãit evangeliu, je mnoho a jsou rozmanité. MÛÏeme uãit
svou rodinu, pfiátele, sousedy, spolupracovníky a spoluÏáky. MÛÏeme
uãit ãleny Církve v organizovan˘ch tfiídách i neãleny Církve, kdyÏ se
s nimi setkáváme v zamûstnání nebo v na‰em sousedství.

Pfiíprava na v˘uku evangelia
■ UkaÏte obrázky 16a „Lekce si máme pfiipravovat s ohledem na kaÏ-

dého ãlena tfiídy“ a 16b „Souãástí pfiípravy lekce je studium písem a
modlitba“.

Chceme-li se stát dobr˘mi uãiteli, musíme se dobfie pfiipravovat.
„Îádn˘ uãitel nemÛÏe uãit tomu, co nezná,“ fiekl president David
O. McKay. „Îádn˘ uãitel nemÛÏe uãit tomu, co nevidí a nepociÈuje.“
(Treasures of Life [1962], 476.)

Duchovní pfiíprava
Budeme-li pfiipraveni duchovnû, povede nás pfii v˘uce Duch Svat˘ a
bude nám pomáhat. NíÏe jsou uvedena doporuãení, jak se mÛÏeme
duchovnû pfiipravovat na v˘uku:

Modlete se. Máme se ãasto modlit a Ïádat Pána, aby nás vedl pfii
na‰em studiu a pfiípravû. Máme se také modlit za ty, které uãíme.
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Studujte písma. KdyÏ studujeme písma, uãíme se o Pánu a na‰e
poznání pravdy roste.

Îijte podle evangelia. KdyÏ Ïijeme podle uãení evangelia, získáváme
sílu, pokoj a ‰tûstí a jsme tak pfiíkladem pro ty, které uãíme.

Buìte pokorní. Pokora nám pomáhá vyvarovat se toho, abychom
usilovali o získání pocty nebo abychom se pfiíli‰ spoléhali na svou
vlastní sílu. Pán uãil: „Buì pokorn˘; a Pán tvÛj BÛh tû povede za
ruku a dá ti odpovûì na modlitby tvé.“ (NaS 112:10.)

Pfiíprava lekce
Pfiedtím, neÏ byl president David O. McKay povolán generální autori-
tou Církve, pracoval jako uãitel. Pro pfiípravu lekce ve tfiídû navrhoval
tyto ãtyfii kroky:

Stanovte si cíl lekce. Cílem lekce je ona my‰lenka, kterou chcete, aby
se ãlenové tfiídy nauãili a zaãali ji uplatÀovat v praxi. SvÛj cíl si
zapi‰te a pfii pfiípravû lekce o nûm pfiem˘‰lejte.

Seznamte se s danou látkou. Seznamte se s danou lekcí tak, abyste ji
mohli uãit vlastními slovy. Ver‰e z písem a citáty mÛÏete samo-
zfiejmû ãíst z pfiíruãky.

Pfiipravte si názorné pomÛcky. Aby byla va‰e lekce poutavá, pouÏívejte
v ní zajímavé názorné pomÛcky, jako napfiíklad rÛzné pfiedmûty,
pfiehledy, obrázky a dal‰í uÏiteãné vûci. Vytvofiit poutavou lekci je
dÛleÏité pfii uãení lidí jakéhokoli vûku.

Uspofiádejte si potfiebné pomÛcky a materiály. Pfiipravte si v‰e, co budete
bûhem lekce potfiebovat – kfiídu, houbu, papír, tuÏky a názorné
pomÛcky. Tyto vûci mají b˘t sefiazeny v takovém pofiadí, jak je budete
pfii lekci pouÏívat. To vám pomÛÏe vyhnout se pfii vyuãování zmatku.

Nauãme se mít rádi ty, které uãíme
Dal‰í dÛleÏitou souãástí efektivní v˘uky evangelia je to, Ïe máme mít
rádi ty, které uãíme. Star‰í Boyd K. Packer fiekl: „Dobr˘ uãitel si pfie-
dem prostuduje lekci. Skvûl˘ uãitel studuje také studenty – a studuje je
váÏnû a soustfiedûnû. … Studujete-li pozornû rysy a v˘raz sv˘ch stu-
dentÛ, mÛÏe vám v srdci vyklíãit vfielost kfiesÈanského soucitu. … Sou-
cit je pocit blízk˘ inspiraci; je to láska, která vás bude pobízet k tomu,
abyste pfii‰li na to, jak vykonávat Pánovo dílo – pást Jeho ovce.“
(„Study Your Students“, Instructor, Jan. 1963, 17.)

Studenti, které má uãitel rád, získají více sebedÛvûry a budou mít
touhu se zdokonalovat. Budou pozornûj‰í, budou více spolupracovat
a pomáhat pfii lekcích. A pfiedev‰ím studenti, které má uãitel rád, se
nauãí tomu, jak mohou mít rádi druhé.
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V˘uka s Duchem
Má-li mít uãitel rád své studenty, musí b˘t citliv˘ vÛãi inspiraci od
Pána. Jen tímto zpÛsobem doopravdy porozumí potfiebám sv˘ch stu-
dentÛ. President Brigham Young fiekl: „Po ve‰keré na‰í snaze získat
moudrost z nejlep‰ích knih, atd., stále zÛstává otevfien˘ pramen pro
v‰echny; ‚JestliÏe pak komu z vás nedostává se moudrosti, ÏádejÏ jí od
Boha.‘“ (Discourses of Brigham Young [1954], 261.)

Schopnost uãit je dar, kter˘ získáváme od na‰eho Otce v nebi. KdyÏ
Ho poprosíme, bude nás inspirovat pfii pfiípravû lekce, pfii na‰í snaze
poznat své studenty a mít je rád, i pfii samotné v˘uce. A kdyÏ uãíme
s Jeho Duchem, uãíme s mocí. (Dal‰í informace viz lekce 18 „V˘uka
mocí Ducha Svatého“.)

V˘uka v rodinû
■ UkaÏte obrázek 16c „Otec je zodpovûdn˘ za uãení sv˘ch dûtí

evangeliu“.

JiÏ od Stvofiení zemû nám Pán fiíká, Ïe máme velkou zodpovûdnost uãit
své dûti evangeliu. Vhodnou dobou k uãení na‰í rodiny je nedûle nebo
rodinn˘ domácí veãer v pondûlí. Existuje v‰ak i mnoho dal‰ích vhod-
n˘ch pfiíleÏitostí. Následující pfiíbûh vypráví o tom, jak se jeden otec
nauãil uãit svou rodinu:

Nûkolik otcÛ se zúãastnilo prÛzkumu zamûfieného na rodinné domácí
veãery. Vût‰ina z nich se vyjádfiila takto: „Nejsem uãitel, nikdy jsem jím
nebyl a nikdy jím nebudu.“ Bylo jim slíbeno, Ïe vyuãovací ãást veãera
pro nû nebude tak tûÏká, jak si pfiedstavují, kdyÏ se kaÏd˘ t˘den se
svou rodinou sejdou v pfiátelské a uvolnûné atmosféfie.

Jeden otec jménem Jerry se tímto poÏadavkem nezdál b˘t nijak nad-
‰en˘. Pokusil se mu vyhnout tím, Ïe fiekl: „Já uãit nedokáÏu.“ Zavázal
se v‰ak, a své slovo musel dodrÏet.

O tfii mûsíce pozdûji, kdyÏ byl opût dotazován, se choval velmi pfiátel-
sky a vfiele a jeho dûti fiekly, Ïe jsou nad‰ené tím, co se s jejich rodin-
n˘mi domácími veãery stalo.

Jeho manÏelka fiekla: „Byla to pro nás nádherná zku‰enost. Ty nejlep‰í
lekce, jaké jsme mûli, byly ty, které uãil Jerry.“

Jerry sklonil hlavu a chvíli nic nefiíkal. Pak poznamenal: „Tak dobré to
zase nebylo.“

Jeho manÏelka na to upfiímnû odpovûdûla: „Jerry, kdyÏ jsi nás uãil,
pÛsobilo to velmi mocnû. Prostû jsme si pfiipadali jako rodina. Nikdy
nezapomeneme, co jsi nám fiíkal.“
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Jerry byl tûmito srdeãn˘mi slovy hluboce dojat. Napfiímil se a fiekl:
„Tak jsem to asi opravdu dûlal dobfie. Nechtûl jsem tyto rodinné
domácí veãery mít. Mûl jsem zkrátka pocit, Ïe to nedokáÏu. Ale jednou
veãer poté, co jeden t˘den uãila lekci manÏelka a t˘den pfiedtím dcera,
jsem se rozhodl, Ïe se o to pokusím.“

Oãi se mu zalily slzami, kdyÏ fiekl: „Nikdy nezapomenu na ten pocit
v srdci, kter˘ jsem mûl, kdyÏ jsem se svou rodinou hovofiil o dobr˘ch
vûcech. Pfiipadalo mi, Ïe jsem vÛbec poprvé byl tím otcem, jak˘m bych
mûl b˘t.“ (Viz George D. Durrant, Love at Home: Starring Father [1976],
41–43.)

Tento pfiíbûh ukazuje, co se mÛÏe stát, kdyÏ pfiijmeme zodpovûdnost
uãit svou rodinu.

■ PoÏádejte nûkolik bratrÛ, aby se podûlili o své zku‰enosti s uãením
sv˘ch dûtí evangeliu.

Star‰í Boyd K. Packer fiekl: „Mnohé z toho, co dûláme, je uãení. KdyÏ
uãíme dítû zavazovat si botu, … pomáháme dcefii s nov˘m receptem,
máme proslov na shromáÏdûní, vydáváme svûdectví, vedeme shro-
máÏdûní vedoucích, a samozfiejmû, kdyÏ uãíme lekci – v‰echno je to
uãení, a my to dûláme neustále. … Uãíme tím, Ïe máme proslov nebo
Ïe mluvíme ãi odpovídáme na shromáÏdûní.“ (Teach Ye Diligently
[1975], 2–3.)

V˘uka v Církvi
Mnoho uãení probíhá neformálnû tak, Ïe si spolu povídáme. Církev
nám v‰ak poskytuje mnoho pfiíleÏitostí uãit v organizovan˘ch tfiídách.

Star‰í Boyd K. Packer napsal: „KaÏd˘ ãlen Církve ve skuteãnosti uãí
po cel˘ Ïivot. … Máme uãitele, ktefií slouÏí ve v‰ech organizacích Cír-
kve. Velk˘ díl uãení pfiipadá na knûÏská kvora. A skuteãnû, v‰ichni
nositelé knûÏství se mohou stát domácími uãiteli. … Církev postupuje
kupfiedu podporována mocí uãení, které je vykonáváno. Dílu králov-
ství je bránûno, nevykonáváme-li uãení efektivnû.“ (Teach Ye Diligently
[1975], 2–3.)

Nûkdy na‰e uãení neprobíhá ve tfiídû, ale kontaktem s ostatními lidmi
v Církvi. Následující pfiíbûhy jsou pfiíkladem uãení mimo tfiídu:

„Biskup Fred Carroll vstoupil do mého Ïivota, kdyÏ se na‰e rodina pfii-
stûhovala do jeho sboru. V té dobû jsem byl pfiestárl˘m jáhnem v Aro-
novû knûÏství. Tento skvûl˘ muÏ mi nefiekl ani padesát slov, ale dvacet
jedna z nich se mi nesmazatelnû vrylo do pamûti. Jsem si jist, Ïe tento
dobr˘ biskup si nikdy neuvûdomil, jak obrovsky na mû zapÛsobilo
jeho dvacet jedna zlat˘ch slov, která mi jednoho dne ti‰e a v soukromí
fiekl: ‚V‰iml jsem si, jak uctivû se chová‰ na na‰ich církevních shromáÏ-
dûních. Dává‰ tím ostatním chlapcÛm skvûl˘ pfiíklad, kter˘m se
mohou fiídit.‘
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Jen nûkolik slov, ale jak mocn˘ch! Mûla na mû vût‰í úãinek neÏ stovky
úkolÛ, které jsem od té doby dostal. Do té chvíle mû nikdy nenapadlo,
Ïe bych se choval nûjak zvlá‰È uctivû. Jsem si jist, Ïe si biskup Carroll
spletl mé plaché a zdrÏenlivé chování s uctivostí. To ale nevadilo. Od
té doby jsem zaãal pfiem˘‰let, co uctivost pro mÛj Ïivot znamená. Brzy
jsem zaãal mít pocit, Ïe jsem uctiv˘. Nakonec, jestliÏe si biskup Carroll
myslí, Ïe jsem uctiv˘, tak je to asi pravda! Tento postoj, kter˘ se ve mnû
zrodil díky tomu, Ïe biskup Carroll zasel seménko, se pro mû od té
doby stal rozhodujícím vlivem v Ïivotû.“ (Lynn F. Stoddard, „The
Magic Touch“, Instructor, Sept. 1970, 326–327.)

Star‰í Thomas S. Monson napsal:

„KdyÏ oddaní uãitelé zareagují na [Spasitelovu] jemnou v˘zvu ‚Uãte se
ode mne‘, uãí se, ale také se stávají podílníky na Jeho boÏské moci. Jako
mal˘ chlapec jsem zaÏil, jak˘ vliv takov˘ uãitel mÛÏe mít. V na‰í tfiídû
Nedûlní ‰koly nás na‰e uãitelka uãila o Stvofiení zemû, o Pádu Adamovû,
o smírné obûti JeÏí‰e. Pfiivedla do na‰í tfiídy jako váÏené hosty MojÏí‰e,
Jozua, Petra, Tomá‰e, Pavla a JeÏí‰e Krista. I kdyÏ jsme je nevidûli, nauãi-
li jsme se je mít rádi, ctít je a napodobovat je.

Nikdy v‰ak její v˘uka nebyla tak mocná a její úãinek tak trval˘, jako
jednoho nedûlního rána, kdyÏ nám smutnû oznámila, Ïe na‰emu spolu-
Ïákovi zemfiela maminka. Vûdûli jsme, Ïe Billy chybí, ale neznali jsme
dÛvod jeho nepfiítomnosti. Lekce byla na téma ‚Blahoslavenûji jest dáti
neÏli bráti‘. Uprostfied v˘uky na‰e uãitelka zavfiela pfiíruãku a otevfiela
na‰e oãi, u‰i i srdce slávû BoÏí. Zeptala se: ‚Kolik máme penûz v na‰em
fondu na veãírek tfiídy?‘

Doba hospodáfiské krize vyvolala hrdou odpovûì: ‚âtyfii dolary a
sedmdesát pût centÛ.‘

A pak nám velmi jemnû navrhla: ‚Billyho rodina má nyní tûÏkosti a
v‰ichni jsou zarmoucení. Co byste fiekli tomu, kdybychom je dnes
dopoledne nav‰tívili a dali jim peníze z na‰eho fondu?‘

Nikdy nezapomenu, jak na‰e skupinka pfie‰la ony tfii ulice a pfii‰la
k Billymu domÛ, kde jsme pozdravili jeho, jeho bratra, sestry i otce.
Bylo znát, Ïe maminka jim chybí. NavÏdy si jako poklad uchovám
v pamûti slzy, které se nám v‰em objevily v oãích, kdyÏ bílá obálka
s na‰ím drahocenn˘m fondem pfiecházela z útlé ruky na‰í uãitelky
do potfiebné ruky Ïalem zlomeného otce. Pak jsme pospíchali zpátky
do kaple. Na‰e srdce bylo lehãí neÏ kdykoli pfiedtím; na‰e radost
úplnûj‰í; na‰e porozumûní se prohloubilo. Bohem inspirovaná uãi-
telka dala sv˘m chlapcÛm a dívkám vûãné ponauãení o boÏské
pravdû. ‚Blahoslavenûji jest dáti neÏli bráti.‘“ (Conference Report,
Apr. 1970, 99; nebo Improvement Era, June 1970, 91.)
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V˘uka v prostfiedí svûta
KaÏd˘ ãlen Církve je misionáfi a má zodpovûdnost uãit evangeliu slo-
vem i skutkem kaÏdého ãlovûka, se kter˘m se setká. Pfii kfitu jsme
uzavfieli smlouvu, Ïe budeme „státi jako svûdkové BoÏí za v‰ech dob a
ve v‰ech vûcech a na v‰ech místech, kde [mÛÏeme] b˘ti, aÏ do smrti“
(Mosiá‰ 18:9). KdyÏ uãíme své pfiátele a známé, máme to dûlat
v poklidu a v mírnosti (viz NaS 38:40–41).

Byla nám dána velká zodpovûdnost uãit nejen své dûti a ãleny Církve,
ale také kaÏdého, s k˘m pfiijdeme do styku.

Závûr
„President David O. McKay fiekl: ‚Na svûtû není vût‰í zodpovûdnosti
neÏ vychovávat lidskou du‰i.‘ Velkou ãástí osobního správcovství kaÏ-
dého rodiãe a uãitele v Církvi je uãit a vychovávat.“ (Citoval Vaughn J.
Featherstone, Conference Report, Oct. 1976, 153; nebo Ensign, Nov.
1976, 103.) Máme zodpovûdnost uãit evangeliu JeÏí‰e Krista své dûti,
dal‰í ãleny Církve a své sousedy-neãleny. Abychom to dokázali,
musíme se pfiipravovat tím, Ïe evangelium studujeme a Ïe podle
nûj Ïijeme.

V˘zva
Pfiipravte si lekci, kterou budete uãit na pfií‰tím rodinném domácím
veãeru. Pfii pfiípravû vûnujte ãas studiu a modlete se o vliv Ducha
Svatého.

Dal‰í ver‰e z písem
■ Deuteronomium 6:1–7 (dÛleÏitost neustálého uãení dûtí)

■ Mosiá‰ 4:14–15 (jak správnû uãit dûti)

■ Nauka a smlouvy 68:25–28 (rodiãe mají uãit dûti evangeliu)

■ Nauka a smlouvy 130:18 (inteligence, které jsme dosáhli v tomto
Ïivotû, s námi povstane pfii vzkfií‰ení)

Pfiíprava uãitele
NeÏ budete uãit tuto lekci:

1. Chcete-li, mÛÏete povûfiit nûkolik bratrÛ, aby se podûlili o své pozi-
tivní zku‰enosti s uãením sv˘ch dûtí.

2. Povûfite bratry vyprávûním pfiíbûhÛ, ãtením ver‰Û z písem nebo
citátÛ, jak to uznáte za vhodné.
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Cílem této lekce je pomoci nám porozumût tomu, proã máme uãit z písem.

Úvod
■ UkaÏte obrázky 17a „Máme-li uãit z písem, musíme je studovat“ a

17b „K v˘uce evangelia je potfieba dobrá znalost písem“.

President J. Reuben Clark ml. jednou skupinû uãitelÛ v Církvi fiekl: „Va‰í
hlavní … povinností je uãit evangeliu Pána JeÏí‰e Krista. … Zdrojem a
autoritou pfii v˘uce tohoto evangelia pro vás mají b˘t standardní písma
Církve a slova tûch, které BÛh povolal, aby vedli Jeho lid v tûchto posled-
ních dnech.“ (The Charted Course of the Church in Education [1938], 9.)

Písma jsou tou nejvût‰í uãební pomÛckou, kterou máme k dispozici.
Je dÛleÏité, abychom je znali a abychom je pfii v˘uce pouÏívali.

Proã je dÛleÏité uãit z písem
Pán jasnû uãil tomu, proã je dÛleÏité znát písma a pouÏívat je pfii
v˘uce. Bûhem své náv‰tûvy u NefitÛ fiekl: „Ano, pfiikázání dávám vám,
abyste v tûchto vûcech [v písmech] hledali pilnû.“ (3. Nefi 23:1.) Máme
v nich hledat, protoÏe nás uãí o JeÏí‰i Kristu a protoÏe „jsou pravdivá
a vûrná a proroctví a zaslíbení, která jsou v nich, budou v‰echna spl-
nûna“. (NaS 1:37; viz také 1. Nefi 19:23.)

■ Pfieãtûte Nauku a smlouvy 68:2–4. Jaká „písma“ máme dnes kromû
standardních dûl? (Inspirované uãení novodob˘ch apo‰tolÛ a pro-
rokÛ.) Kde mÛÏeme nalézt uãení novodob˘ch apo‰tolÛ a prorokÛ?
(V církevních ãasopisech a v poselstvích z generální konference.) Jaká
poÏehnání získáváte díky tomu, Ïe jejich rady povaÏujete za písmo?

Efektivní v˘uka z písem
KdyÏ Lehi a jeho rodina dorazili do zaslíbené zemû, uãil Nefi své bratfií
písmÛm tak, aby jim rozumûli: „NeboÈ jsem vztahoval v‰echna písma
na nás,“ fiíká Nefi, „aby nám mohla b˘ti ku prospûchu a k pouãení.“
(1. Nefi 19:23.) Vztahovat písma na sebe je velmi dÛleÏité, máme-li jim
uãit efektivnû. Dobfií uãitelé ãasto pfiirovnávají písma k na‰í situaci tím,
Ïe ukazují, jak se minulé události vztahují i na souãasnost.
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■ UkaÏte obrázek 17c „Nefi a Lehi na‰li Liahonu“.

President Spencer W. Kimball pouÏil následující pfiíbûh z Knihy Mor-
monovy právû tímto zpÛsobem:

„DokáÏete si pfiedstavit, Ïe jste Nefi, jenÏ usly‰el otce, jak nad‰enû
hovofií o nûjaké vûci, kterou na‰el pfiímo pfied vchodem do svého
stanu? ·lo o … ‚kouli peãlivého vypracování‘ vyrobenou ‚z jemné
mosazi‘ a nikdo z vás nûco takového dosud nevidûl. (1. Nefi 16:10.) …

Pokud byste … sledovali ãinnost této neobvyklé koule velmi pozornû,
[v‰imli byste si], Ïe pÛsobí ‚podle víry a píle a pozornosti‘, kterou jste
vynaloÏili na to, kam máte jít. (1. Nefi 16:28.) … Po podrobnûj‰ím pro-
zkoumání [byste si v‰imli], Ïe na kouli jsou nápisy, které je ‚moÏné
snadno ãísti‘ a … které vysvûtlují cesty Pánû. [Kdykoli byste Pána o
nûco poÏádali, pokyny na kouli by se zmûnily. Pokyny by se mûnily
podle víry a píle va‰í rodiny. (1. Nefi 16:28.)] …

Tuto kouli neboli liahonu – coÏ se vykládá jako kompas – pfiipravil Pán
pfiedev‰ím proto, aby [Lehimu] ukázal, kudy má v pustinû cestovat.
Nechtûli byste také mít takovou kouli – kaÏd˘ z vás – která by vám
ukázala správn˘ smûr, kdykoli byste udûlali chybu, a která by vám
psala zprávy …, takÏe byste vÏdy poznali, kdy jste chybu udûlali nebo
kde jste postupovali ‰patnû?

Toto, moji mladí bratfii, v‰ichni máte. Pán dal kaÏdému chlapci, kaÏ-
dému muÏi a kaÏdému ãlovûku svûdomí, které ho upozorÀuje, kdykoli
se vydá ‰patn˘m smûrem. ¤ekne mu to vÏdy, pokud naslouchá; lidé si
v‰ak mohou tak zvyknout, Ïe tyto zprávy sly‰í, Ïe si jich nev‰ímají, aÏ
je nakonec pfiestanou vnímat úplnû.

Musíte si uvûdomit, Ïe nûco jako kompas, jako liahonu, máte ve svém
organismu. Je dána kaÏdému dítûti. … Pokud si liahony, kterou má
v sobû, nev‰ímá, mÛÏe k nûmu nakonec pfiestat ‰eptat. Budeme-li v‰ak
mít na pamûti, Ïe kaÏd˘ z nás má [liahonu, která] ho povede správnû,
na‰e loì nenabere ‰patn˘ kurs …, budeme-li naslouchat pfiíkazÛm své
vlastní liahony, kterou naz˘váme svûdomí.“ (Conference Report, Oct.
1976, 115–117; nebo Ensign, Nov. 1976, 77–79.)

■ Jak president Kimball pouÏil písma, aby nás nauãil urãité pravdû,
kterou mÛÏeme vyuÏívat v dne‰ní dobû?

Rozumíme-li písmÛm, mÛÏeme zásady, které jsou v nich obsaÏeny,
vztahovat na situace ve svém vlastním Ïivotû. Následující pfiíbûhy
ukazují, jak dva otcové uãili své dûti z písem.

„NesuìteÏ, abyste nebyli souzeni“
Lafie a Toddovi bylo nûkolikrát fieãeno, aby si nenechávali kola na
cestû. Jednoho dne pfii‰el otec domÛ a na‰el obû kola na cestû. Nejprve
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se obrátil na Todda. „Todde,“ fiekl mu, „právû jsem si v‰iml, Ïe Lafiino
kolo je na cestû. Co mám dûlat?“

„Mûl bys jí dát t˘den domácího vûzení, jak jsi nám fiekl,“ odpovûdûl Todd.

Potom se otec zeptal Lary: „Právû jsem si v‰iml, Ïe Toddovo kolo je na
cestû. Co mám dûlat?“

„Dej mu je‰tû jednu ‰anci – pfií‰tû si to uÏ bude pamatovat,“ fiekla Lara.

Pak si otec zavolal obû dûti najednou a nechal je, aby pfieãetly
Matou‰e 7:1–2.

■ Pfieãtûte Matou‰e 7:1–2.

KdyÏ tyto ver‰e doãetly, otec fiekl: „Todde, má‰ t˘den domácího vûze-
ní. Laro, toto budu povaÏovat za varování, pokud hned pÛjde‰ a kolo
si uklidí‰.“

„Hoden jest dûlník mzdy své“
Ron se se sv˘m otcem domluvil, Ïe za deset dolarÛ umyje v domû
v‰echna okna. Jeho bratr Rick slíbil, Ïe vymaluje jídelnu – také za deset
dolarÛ. Ronovi trvalo pÛl dne, neÏ v‰echna okna umyl. Rickovi trvalo
malování dva dny. KdyÏ jim otec obûma zaplatil deset dolarÛ, Rick
zaãal namítat, Ïe by mûl dostat zaplaceno více, protoÏe pracoval déle.
Otec mu odpovûdûl tím, Ïe pfieãetl Matou‰e 20:1–15.

■ Pfieãtûte Matou‰e 20:1–15.

Otec to zakonãil tím, Ïe fiekl, Ïe on dodrÏel svou ãást smlouvy, takÏe
Rick by mûl b˘t spokojen a nemûl by se hnûvat.

■ Jak mÛÏeme kaÏd˘ z následujících ver‰Û vztáhnout na situace ve svém
Ïivotû v dne‰ní dobû? Jeden po druhém pfieãtûte Matou‰e 25:1–13,
Enose 1:2–8 a Nauku a smlouvy 40:1–3, a o kaÏdé pasáÏi diskutujte.

Pfiíprava na v˘uku z písem
President Harold B. Lee prohlásil: „¤íkám, Ïe potfiebujeme uãit na‰e ãleny,
aby hledali odpovûdi v písmech. … Nane‰tûstí tolik z nás písma neãte.
Nevíme, co v nich je, a proto spekulujeme o tom, co jsme mûli najít právû
v písmech. Myslím, Ïe v tom je pro nás jedno z nejvût‰ích nebezpeãí
dne‰ní doby.“ („Find the Answers in the Scriptures“, Ensign, Dec. 1972, 3.)

Nikdo nás ke studiu písem nebude nutit. VÏdy si mÛÏeme najít mnoho
v˘mluv pro to, proã nestudujeme písma a nebádáme v nich. Musíme
se zavázat, Ïe budeme písma studovat a Ïe si vypracujeme plán pravi-
delného studia písem. KdyÏ to uãiníme, dokáÏeme se ve chvíli, kdy si
budeme muset vybrat, zda chceme ãíst písma, nebo dûlat nûco jiného,
rozhodnout pro písma, protoÏe jsme se pro to rozhodli jiÏ pfiedtím.
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Abychom mohli ãíst písma, tû‰it se z nich a uãit jim, je tfieba, abychom
vedle plánování také pfiemítali a modlili se.

■ Pfieãtûte Moroniho 10:3. Co nám Moroni fiíká o ãetbû písem?

KdyÏ ãteme písma, máme o nich pfiemítat v srdci. President Marion
G. Romney fiekl: „Pfii ãtení písem mû zaujalo slovo pfiemítat. … Ve slov-
níku se pí‰e, Ïe pfiemítat znamená ‚nûco du‰evnû zvaÏovat, hluboce o
nûãem pfiem˘‰let, uvaÏovat, meditovat‘. … Pfiemítání je podle mého
názoru formou modlitby. Pfiinejmen‰ím se jím pfiibliÏujeme Duchu
Pánû.“ (Conference Report, Apr. 1973, 117; nebo Ensign, July 1973, 90.)

V Moronim 10:4 se pí‰e, Ïe poté, co jsme o písmech pfiemítali (pfiem˘‰-
leli jsme o tom, co jsme ãetli), se máme Nebeského Otce zeptat, „zda
tyto vûci nejsou pravdivé“. A „on [nám] projeví jejich pravdivost, mocí
Ducha Svatého“.

Závûr
Abychom dokázali efektivnû uãit z písem, musíme se pfiipravovat tím,
Ïe je pravidelnû ãteme. Musíme o nich pfiemítat – pfiem˘‰let o nich,
zkoumat své pocity a modlit se s upfiímn˘m zámûrem. Pak musíme
v praxi uplatÀovat to, ãemu jsme se prostfiednictvím Ducha nauãili a co
jsme pochopili. KdyÏ toto v‰echno ãiníme, mÛÏeme uãit z písem s mocí
a pfiesvûdãivostí.

V˘zva
Pfii kaÏdodenní ãetbû písem si podtrhávejte nebo oznaãujte pasáÏe,
které pro vás mají nûjak˘ v˘znam. Pfiem˘‰lejte o tom, jak tyto vûci
mÛÏete „vztáhnout na sebe“.

Uãte svou rodinu z písem pfii rodinn˘ch domácích veãerech, pfii jídle
nebo pfii jin˘ch rodinn˘ch ãinnostech pomocí pfiíbûhÛ z písem a tím, Ïe
je vztahujete na potfieby své rodiny.

Dal‰í ver‰e z písem
■ 2. Nefi 4:15–16 (Nefi se raduje z písem)

■ Nauka a smlouvy 11:21–22 (pfied v˘ukou máme studovat)

■ Nauka a smlouvy 42:12–15 (máme uãit z písem)

Pfiíprava uãitele
NeÏ budete uãit tuto lekci:

1. V pfiíruãce Zásady evangelia si pfieãtûte kapitolu 10 „Písma“.

2. Povûfite bratry vyprávûním pfiíbûhÛ, ãtením ver‰Û z písem nebo
citátÛ, jak to uznáte za vhodné.
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Cílem této lekce je pomoci nám porozumût tomu, Ïe evangeliu máme
uãit mocí Ducha Svatého.

Úvod
Star‰í Dallin H. Oaks uãil: „Máme-li Ducha Pánû, aby nás vedl, mÛÏe-
me uãit kohokoli – bez ohledu na to, jak vzdûlan˘ je – kdekoli na
svûtû. Pán toho ví víc neÏ kdokoli z nás, a jsme-li Jeho sluÏebníci a jed-
náme-li pod vedením Jeho Ducha, mÛÏe své poselství spasení pfiedat
kaÏdé du‰i.“ („Teaching and Learning by the Spirit“, Ensign, Mar.
1997, 7.)

Máme-li uãit evangeliu JeÏí‰e Krista, musíme b˘t vedeni Duchem Sva-
t˘m. Jen takto mÛÏeme uãit pravdû.

V˘uka prostfiednictvím vlivu Ducha Svatého
■ PoÏádejte bratry, aby pfieãetli Nauku a smlouvy 42:12–14. âemu

máme podle tûchto ver‰Û uãit? Kde se tyto zásady nacházejí? Jak
mÛÏeme obdrÏet Ducha, jímÏ máme uãit? Proã nemáme uãit, kdyÏ
nemáme vliv Ducha Svatého?

Abychom vûdûli, co a kdy máme uãit, musíme se nauãit rozpoznávat
vliv Ducha Svatého. Star‰í A. Theodore Tuttle vysvûtlil, jaké to je, kdyÏ
mluvíme mocí Ducha Svatého:

„Poznáte to, kdyÏ k vám pfiichází zjevení? Dovolte mi, abych se s vámi
podûlil o jeden záÏitek. …

KdyÏ jsme se jednou spoleãnû se [star‰ím Marionem G. Romneym] vra-
celi po [jistém] shromáÏdûní do Salt Lake City, jeden z Bratfií, [kter˘
cestoval s námi], poznamenal: ‚Bratfie Romney, dnes veãer jste mluvil
s inspirací Ducha Svatého.‘

Bratr Romney odpovûdûl: ‚Ano, to je pravda. A víte, jak to vím? Pro-
toÏe i já jsem se nauãil nûãemu, co jsem pfiedtím nevûdûl.‘“ („Teaching
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the Word to the Rising Generation“, proslov pronesen˘ 10. ãervence
1970 na BYU summer school, 8–9.)

■ Jak presidenta Romneyho ovlivnil Duch Svat˘? Jak mÛÏe Duch Svat˘
zv˘‰it na‰i schopnost uãit?

Duch Svat˘ nejenom uãí uãitele, ale také zpÛsobuje, Ïe slova uãitele
pronikají hluboko do srdce tûch, kdo mu naslouchají. „NeboÈ kdyÏ ãlo-
vûk promlouvá mocí Ducha Svatého, moc Ducha Svatého to nese do
srdce dûtí lidsk˘ch.“ (2. Nefi 33:1.)

■ Jak Duch Svat˘ ovlivÀuje ty, které uãíme?

■ UkaÏte obrázek 18a „Král Beniamin zmûnil Ïivot mnoha lidí tím, Ïe
je uãil mocí Ducha Svatého“.

Král Beniamin – prorok z Knihy Mormonovy – svolal ke konci svého
Ïivota svÛj lid, aby jim mohl pfiedat zvlá‰tní pokyny a aby je mohl
duchovnû posílit.

■ PoÏádejte nûkterého bratra, aby pfieãetl Mosiá‰e 5:1–2. Co zpÛsobilo, Ïe
lidé uvûfiili slovÛm krále Beniamina? AÈ nûkter˘ bratr pfieãte Mosiá‰e
5:3–4. Díky ãemu byli tito lidé tak vnímaví vÛãi vlivu Ducha Svatého?

Jak obdrÏet vedení Ducha Svatého
Kniha Mormonova nám fiíká, Ïe mnoho prorokÛ a misionáfiÛ té doby
bylo pfii svém uãení vedeno Duchem Svat˘m. âtyfii z nich byli synové
Mosiá‰ovi.

■ PoÏádejte nûkterého bratra, aby pfieãetl Almu 17:2–3. Jaké tfii kroky
synové Mosiá‰ovi podnikli, aby mohli uãit s mocí?

President Marion G. Romney vyprávûl o jednom záÏitku, kter˘ mûla
jeho manÏelka, kdyÏ si pfiipravovala lekci o Prvním vidûní Proroka
Josepha Smitha. V její tfiídû byla jistá vzdûlaná Ïena, která nebyla ãlen-
kou Církve a nevûfiila ve znovuzfiízené evangelium. Sestra Romneyová
byla v té dobû nezku‰enou uãitelkou a obávala se, Ïe tato inteligentní
Ïena její lekci nepfiijme.

„[KdyÏ sestra Romneyová hovofiila o tomto problému se svou mat-
kou,] fiekla jí: ‚Mami, já tu lekci uãit nemohu. Nevím, zda Joseph Smith
toto vidûní mûl.‘ …

Její matka nebyla vzdûlaná Ïena, ale mûla svûdectví. ¤ekla dcefii: ‚Ví‰
pfiece, jak obdrÏel Prorok toto vidûní?‘

‚Ano,‘ odpovûdûla dcera, ‚obdrÏel ho tak, Ïe se modlil k Bohu o mou-
drost.‘ …

Dcera ode‰la do svého pokoje a pokusila se o to. ‚Zápasila‘ s Bohem,
stejnû jako Enos. V˘sledkem bylo, Ïe … lekci oduãila pfiesvûdãivû,
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s mocí pfievy‰ující její pfiirozené schopnosti. Jak to dokázala? Jako
odpovûì na její otázku k ní pfii‰el Svat˘ Duch. Pocítila, Ïe jí vzplanula
du‰e. Vûdûla, Ïe Joseph Smith vidûl toto vidûní, stejnû jako to vûdûl
on. Nevidûla na vlastní oãi to, co vidûl Prorok, ale dostalo se jí téhoÏ
poznání. Z popisu Josepha Smitha vûdûla, co vidûl, a od Ducha Sva-
tého mûla svûdectví, Ïe jeho zpráva je pravdivá.“ („How to Gain a Tes-
timony“, New Era, May 1976, 10–11.)

■ Jak se sestra Romneyová na svou lekci pfiipravovala? Proã jí studium
samotné nedodalo dÛvûru, kterou potfiebovala k v˘uce lekce?

■ AÈ nûkter˘ bratr pfieãte Moroniho 10:4–5. Jak nám Duch Svat˘ pomáhá
poznat pravdu? Co musíme udûlat, abychom toto svûdectví získali?

Svûdectví umocÀuje v˘uku
Uãit se svûdectvím znamená uãit s poznáním, Ïe evangelium je prav-
divé. Máme-li svûdectví o tom, ãemu uãíme, ti, jiÏ nám naslouchají,
budou pociÈovat moc Ducha a porozumûjí evangeliu lépe. KdyÏ vydá-
váme svûdectví o pravdû, Duch Svat˘ dosvûdãuje tûm, ktefií nám
naslouchají, Ïe na‰e svûdectví je pravdivé (viz NaS 50:21–22).

■ UkaÏte obrázek 18b „Duch Svat˘ potvrzuje svûdectví tûch, ktefií
svûdãí o pravdách evangelia“.

Star‰í Alvin R. Dyer vyprávûl následující pfiíbûh o tom, jakou moc má
pfii v˘uce svûdectví:

Pozdû odpoledne dorazili dva misionáfii k domu jedné rodiny. Rodina
se právû chystala k jídlu, a tak misionáfii nebyli se sv˘m poselstvím pfií-
li‰ úspû‰ní. Îena jiÏ zaãala zavírat dvefie, av‰ak misionáfii je‰tû vyuÏili
pfiíleÏitosti a vydali svûdectví o pravdivosti evangelia. Jeden z nich
zámûrnû zesílil hlas, aby ho bylo v domû sly‰et. Pak misionáfii spû‰nû
ode‰li, protoÏe zaãalo pr‰et. U‰li asi pÛl bloku, kdyÏ usly‰eli, Ïe na nû
nûkdo volá. Dobûhl je mlad˘ muÏ, asi ãtrnáctilet˘, a fiekl: „Otec si
pfieje, abyste se vrátili.“ A tak se vrátili zpût k domu, kter˘ pfied chvílí
opustili. Otec rodiny jim fiekl, Ïe jejich poselství u dvefií poslouchal.
Nijak ho nezaujalo aÏ do okamÏiku, kdy usly‰el jednoho z nich vydá-
vat svûdectví. Pak fiekl: „V tu chvíli jsem pocítil nûco zvlá‰tního a
poznal jsem, Ïe jsme neudûlali dobfie, kdyÏ jsme vás poslali pryã.“ Toto
svûdectví, vydané jedním pokorn˘m star‰ím, vedlo ke kfitu celé rodiny.
(Viz „‚When Thou Art Converted‘“, Instructor, July 1961, 225.)

■ Proã zavolal tento otec misionáfie zpût? PoÏádejte pfiedem povûfiené
bratry, aby popsali, jak pociÈovali Ducha, kdyÏ byli uãeni evangeliu a
kdyÏ naslouchali svûdectví misionáfiÛ.

President Gordon B. Hinckley uãil: „Duch Svat˘ je svûdkem o pravdû,
kter˘ mÛÏe uãit lidi tomu, ãemu se nemohou uãit navzájem. V onûch
velk˘ch a vyz˘vajících slovech Moroniov˘ch je zaslíbeno poznání o
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pravdû Knihy Mormonovy ‚mocí Ducha Svatého‘. Moroni potom pro-
hla‰uje: ‚A mocí Ducha Svatého mÛÏete znáti pravdu ohlednû v‰ech
vûcí.‘ (Moroni 10:4–5.)“ (Teachings of Gordon B. Hinckley [1997], 259.)

Závûr
Jako rodiãe a uãitelé v Církvi máme zodpovûdnost uãit mocí Ducha.
KdyÏ uãíme s Duchem, roste tím poznání a víra nejen tûch, které
uãíme, ale i nás samotn˘ch.

Pravdû mÛÏeme uãit pouze tehdy, uãíme-li mocí Ducha Svatého. Aby-
chom v‰ak mohli uãit mocí Ducha Svatého, musíme b˘t zpÛsobilí a
pfiipravení. Takováto pfiíprava zahrnuje studium, modlitbu a dodrÏo-
vání pfiikázání BoÏích.

„A Duch vám bude dán skrze modlitbu víry; a neobdrÏíte-li Ducha,
uãiti nebudete. …

A kdyÏ budete pozdvihovati hlas svÛj skrze Utû‰itele, budete mluviti a
prorokovati, jak se mi zdá dobré;

NeboÈ vizte, Utû‰itel zná v‰echny vûci.“ (NaS 42:14, 16–17.)

V˘zva
Pfii pfiípravû na v˘uku usilujte o vedení Ducha Svatého tím, Ïe budete
studovat písma, modlit se o vedení a postit se.

Vyhledávejte pfiíleÏitosti uãit své dûti, pfiátele a lidi kolem sebe.

Dal‰í ver‰e z písem
■ Luká‰ 24:32 (jak poznáme, Ïe jsme inspirováni Duchem Svat˘m)

■ Jan 14:26 (Utû‰itel nás uãí v‰em vûcem)

■ 2. Nefi 32:7–8 (Duch nás povzbuzuje, abychom se modlili)

■ Alma 5:43–52 (díky pÛstu a modlitbû mÛÏeme snadnûji obdrÏet
vedení Ducha Svatého)

■ Moroni 10:7–10 (dary BoÏí pfiijímáme skrze víru)

Pfiíprava uãitele
NeÏ budete uãit tuto lekci:

1. Pfii pfiípravû lekce postupujte podle krokÛ, o kter˘ch se hovofií v této
lekci, abyste pociÈovali vliv Ducha Svatého.

2. Chcete-li, povûfite dva bratry, aby popsali, jak pociÈovali Ducha,
kdyÏ byli uãeni evangeliu a kdyÏ naslouchali svûdectví misionáfiÛ.

3. Povûfite bratry vyprávûním pfiíbûhÛ, ãtením ver‰Û z písem nebo
citátÛ, jak to uznáte za vhodné.
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Cílem této lekce je pomoci nám poznat, jak mÛÏeme svou rodinu vést
k slu‰nosti a ctnosti.

Úvod
KdyÏ star‰í Boyd K. Packer hovofiil o morálních hodnotách slu‰nosti a
ctnosti, fiekl: „Zodpovûdnost a právo uãit tûmto posvátn˘m [vûcem]
spoãívá na rodiãích. Nevûfiím, Ïe je to zodpovûdností ‰kol, ani to není
zodpovûdností církevních organizací. Úkolem Církve v této oblasti je
uãit rodiãe morálním zásadám, které Pán zjevil, a pomáhat jim v jejich
zodpovûdnosti uãit tûmto posvátn˘m vûcem jejich dûti.“ (Teach Ye Dili-
gently [1975], 256.)

Prorok Mormon napsal svému synu Moronimu dopis, ve kterém ho
uãil o tom, jak velk˘ v˘znam má morální ãistota. ¤ekl, Ïe cudnost a
ctnost jsou nade v‰e drahé a cenné (viz Moroni 9:9). Tyto hodnoty jsou
stejnû tak dÛleÏité i dnes. Na‰e tûlo je posvátné. VÏdy se máme oblékat
slu‰nû a udrÏovat se morálnû ãist˘mi a ctnostn˘mi.

Slu‰nost a ctnost
Pán klade na ctnost velk˘ dÛraz. Je proto dÛleÏité, abychom dobfie
rozumûli tomu, co si Pán pod slu‰ností a ctností pfiedstavuje. Slu‰nost
se obyãejnû vztahuje na to, jak mluvíme a jak se oblékáme. Ctnost se
vztahuje na na‰e chování. President Spencer W. Kimball fiekl:

„Jedna z mnoha vûcí, které vedou k necudnosti, je neslu‰nost. V dne‰ní
dobû je mnoho mlad˘ch muÏÛ a mlad˘ch Ïen samolib˘ch ohlednû
sv˘ch znalostí o Ïivotû. Myslí si, Ïe znají v‰echny odpovûdi. O sexu
mluví tak otevfienû, jako by mluvili o autech, filmech nebo obleãení.
A duch neslu‰nosti pokroãil jiÏ tak daleko, Ïe se uÏ nic nezdá b˘t
posvátné.

Jedním z faktorÛ, které k neslu‰nosti a k rozpadu morálních hodnot
pfiispívají, je souãasn˘ styl oblékání. Jsem si jist, Ïe ono neslu‰né oble-
ãení, které nosí nûkteré na‰e mladé Ïeny a jejich matky, pfiispívá pfiímo
i nepfiímo k nemorálnosti této doby. Dokonce i otcové k tomu nûkdy
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povzbuzují. Zajímalo by mû, zda si na‰e mladé sestry uvûdomují ono
poku‰ení, kterému mladé muÏe vystavují tím, Ïe svoje tûlo nechávají
zãásti odhalené. …

Jsem si jist tím, Ïe obleãení, které nosíme, mÛÏe mít obrovsk˘ vliv na
postupn˘ úpadek na‰í lásky k ctnosti, na‰í pevnosti v cudnosti.“ (Faith
Precedes the Miracle [1972], 163, 168.)

■ Jak má poznání toho, Ïe na‰e tûlo je posvátné, ovlivÀovat ná‰ zpÛsob
oblékání a chování? Jak má poznání toho, Ïe jsme dûti Nebeského
Otce, ovlivÀovat ná‰ zpÛsob oblékání a chování?

Star‰í Vaughn J. Featherstone vyprávûl pfiíbûh o synovi jednoho krále,
kter˘ rozumûl tomu, k˘m je a jak se má chovat. Francouzsk˘ král Lud-
vík XVI. byl sesazen z trÛnu a uvûznûn. Jeho mlad˘ syn – princ – byl
stejn˘mi lidmi, ktefií se zmocnili krále, zajat. ProtoÏe se tento mlad˘
princ mûl stát pfií‰tím králem, chtûli ho morálnû zniãit. Vûdûli, Ïe
pokud se jim to podafií, nikdy se nebude moci králem Francie stát.

Tito lidé odvezli prince do jednoho vzdáleného mûsta, kde tohoto
chlapce pokou‰eli kaÏdou ‰pinavostí, která je napadla. SnaÏili se ho
pfiimût, aby jedl jídlo, které by ho rychle pfiipravilo o sebekontrolu. Po
celou dobu mluvili v jeho pfiítomnosti hrozn˘m zpÛsobem. Pokou‰eli
ho zh˘ral˘mi Ïenami. Vystavovali ho potupû a nedÛvûfie. Byl nepfietr-
Ïitû obklopen v‰ím, co mÛÏe ãlovûka pfiipravit o jeho morální hodnoty.
Trvalo to pfies pÛl roku. Chlapec se v‰ak ani jednou poku‰ení nepod-
dal. Nakonec, kdyÏ uÏ nevûdûli, co by mohli je‰tû udûlat, se ho zeptali,
proã to v‰e odmítá. Odpovûdûl jim: „Nemohu dûlat to, co po mnû
chcete, protoÏe jsem se narodil, abych byl králem.“ (Upraveno podle
„The King’s Son“, New Era, Nov. 1975, 35.)

I my jsme se narodili, abychom byli králi (viz 1. Petrova 2:9; Zjevení
1:6). Smyslem na‰eho Ïivota je v‰ak nûco vût‰ího neÏ b˘t králem nûja-
kého národu. Jsme dûti BoÏí a narodili jsme se, abychom se stali tako-
v˘mi, jako je On. Tohoto cíle v‰ak nemÛÏeme dosáhnout, pokud
nebudeme slu‰ní a ctnostní.

DÛleÏitost pfiíkladu
Jednou z na‰ich nejdÛleÏitûj‰ích zodpovûdností, které jako ãlenové BoÏí
Církve máme, je b˘t náleÏit˘m pfiíkladem slu‰nosti a ctnosti. NejenÏe si
máme udrÏovat v ãistotû mysl a tûlo, ale to, Ïe tûlo povaÏujeme za
posvátné, máme projevovat také tím, jak mluvíme, jak˘ humor máme
rádi a co ãteme. To je obzvlá‰tû dÛleÏité pro rodiãe a star‰í dûti. KdyÏ
jsme správn˘m pfiíkladem, na‰e dûti nebo na‰i sourozenci si mohou
vypûstovat stejné hodnoty a chovat se stejnû jako my.
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■ AÈ se bratfii na chvíli zamyslí nad sv˘mi postoji a nad sv˘m chová-
ním a poloÏí si pfiitom následující otázky:

„Je v m˘ch postojích a v mém chování nûco, co by mohlo b˘t ‰kod-
livé pro ty, které se snaÏím uãit?“

„Existuje nûco z toho, co dûlám nebo na co myslím, co bych nechtûl,
aby dûlaly nebo na co by myslely mé dûti?“

■ Pfieãtûte Jákoba 2:35, kde se pí‰e o tom, jak Jákob kárá Nefity za jejich
‰patn˘ pfiíklad. Proã je tak dÛleÏité b˘t dobr˘m pfiíkladem?

V˘uka slu‰nosti a ctnosti
V˘uka slu‰nosti a ctnosti vyÏaduje vedení Ducha. Star‰í Boyd K. Pac-
ker fiekl: „Je-li nûco, co je pro uãení morálních a duchovních hodnot
nezbytné, … pak je to to, aby byl pfii tom s námi Duch Pánû.“ (Teach Ye
Diligently [1975], 272.)

Stejnû tak je nezbytné, abychom k tomuto tématu pfiistupovali s úctou
a pokorou. Pfiístup star‰ího Packera je dobr˘m pfiíkladem toho, jak
mÛÏeme slu‰nosti a ctnosti uãit velmi dÛstojn˘m zpÛsobem:

„Na‰e tûlo bylo vybaveno nûãím posvátn˘m – mocí tvofiení. Mohli
bychom ji pfiirovnat ke svûtlu, které má rozsvítit svûtla dal‰í. Tento dar
má b˘t pouÏíván pouze v posvátném svazku manÏelství. Prostfiednic-
tvím této moci tvofiení mÛÏe b˘t poãato smrtelné tûlo, do nûhoÏ vstoupí
duch, a pak se do tohoto Ïivota narodí nová du‰e.

Tato moc je dobrá. MÛÏe vytváfiet a udrÏovat rodinn˘ Ïivot, a právû
v rodinném Ïivotû nacházíme zdroje ‰tûstí. Tato moc je dána kaÏdému
ãlovûku, kter˘ se narodí do smrtelnosti. Je to moc posvátná a v˘-
znamná. …

VyrÛstáte ve spoleãnosti, ve které jsou vám neustále pfiedkládány
v˘zvy, abyste si zaãali s touto posvátnou mocí zahrávat. … Nedovolte
nikomu, aby se dot˘kal va‰eho tûla nebo s ním svévolnû zacházel! Ti,
ktefií vám tvrdí opak, se vás snaÏí získat, abyste s nimi sdíleli jejich
vinu. Uãíme vás, abyste si uchovali svou nevinnost. … Jedin˘ spraved-
liv˘ zpÛsob, jak tuto posvátnou moc pouÏívat, je ve smlouvû manÏel-
ství. Nikdy tuto posvátnou moc nezneuÏívejte.“ (Teach Ye Diligently
[1975], 259, 262.)

Chceme-li b˘t pfii uãení své rodiny tûmto zásadám úspû‰ní, musíme
svÛj domov velmi obezfietnû chránit pfied ãímkoli neãist˘m. Star‰í
A. Theodore Tuttle uãil, Ïe „otec je ochráncem domova. Brání ho pfied
zásahy zla zvenku. Dfiíve svÛj domov chránil pomocí zbraní a pevn˘ch
okenic. V dne‰ní dobû je tento úkol mnohem sloÏitûj‰í. Zatarasené
dvefie a okna nás chrání jen pfied [fyzick˘m nebezpeãím]. Av‰ak chránit
rodinu pfied [zlem, které útoãí] na mysl a ducha ãlenÛ na‰í rodiny, není
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nic lehkého. Tyto vûci mohou do na‰eho domova proudit zcela volnû, a
taky tomu tak je. [Satan je velice chytr˘.] On dvefie vyráÏet nemusí.“
(Conference Report, Oct. 1973, 86–87; nebo Ensign, Jan. 1974, 67.)

■ Jak mÛÏe zlo v dne‰ní dobû pronikat do na‰eho domova? (Odpovûdí
mohou b˘t napfiíklad nemorální ãasopisy, rozhlasové a televizní
pofiady, knihy a internet.)

■ Co mÛÏe otec dûlat pro to, aby svou rodinu pfied takov˘mi vûcmi chrá-
nil? (Pomáhat ãlenÛm rodiny peãlivû vybírat to, co ãtou, co poslouchají
v rádiu a na co se dívají v televizi, a co si prohlíÏejí na internetu.)

■ Pfieãtûte si Nauku a smlouvy 93:40–43 a diskutujte o tûchto ver‰ích.

Pán pokáral Fredericka G. Williamse, protoÏe neplnil svou povinnost
vychovávat své dûti ve svûtle a pravdû.

■ Vyzvûte bratry, aby se zamysleli nad tím, jak by se cítili, kdyby jim
Pán fiekl, Ïe nebyli vûrní v uãení sv˘ch dûtí v˘znamu slu‰nosti a
ctnosti. Vyzvûte je také k tomu, aby pfiemítali o zpÛsobech, jak by se
mohli v uãení sv˘ch dûtí zlep‰it.

Správn˘ ãas k uãení
■ UkaÏte obrázek 19a „Otec má mít se sv˘mi dûtmi pravidelné

pohovory“.

Rodinn˘ domácí veãer je v˘bornou pfiíleÏitostí k v˘uce slu‰nosti a
ctnosti. Mnoho otcÛ také zjistilo, Ïe je uÏiteãné provádût s jejich dûtmi
formální pohovory. Jeden otec napfiíklad provádí pohovory s kaÏd˘m
sv˘m dítûtem jednou mûsíãnû bûhem postní nedûle. Klade jim otázky
t˘kající se morální ãistoty a naslouchá problémÛm, které mají. Uãí je,
vydává jim svûdectví a vyjadfiuje jim lásku.

■ Jak by podle vás takovéto rozhovory ovlivnily va‰e dûti?

■ UkaÏte obrázek 19b „PfiíleÏitosti k uãení ãasto pfiicházejí neãekanû“.

I kdyÏ je nezbytné, abychom své dûti uãili pfii formálních pfiíleÏitostech,
jako jsou pohovory a rodinné domácí veãery, musíme b˘t vÛãi jejich
potfiebám vnímaví neustále. Máme hledat pfiíleÏitosti, kdy budou nej-
lépe rozumût tomu, ãemu je chceme nauãit. Hovofiíme-li se sv˘mi dûtmi
pravidelnû a projevujeme-li jim lásku, budou k nám pfiicházet ãasto,
kdyÏ si budou potfiebovat promluvit o sv˘ch pocitech a problémech.

Pán nám pfiikázal, abychom vyuÏili kaÏdé pfiíleÏitosti k uãení sv˘ch
dûtí (viz Deuteronomium 6:5–7). JestliÏe takové pfiíleÏitosti vyhledá-
váme, mÛÏe mít na‰e uãení velk˘ vliv v neãekan˘ch situacích. DÛleÏi-
t˘m pravdám o ctnosti a slu‰nosti mÛÏeme uãit napfiíklad na pikniku,
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po shromáÏdûní svátosti, na procházce, pfii jízdû autem, o dovolené,
cestou do ‰koly nebo v dobû velk˘ch nesnází.

■ Vzpomenete si na nûjakou zku‰enost se sv˘mi dûtmi nebo rodiãi, pfii
níÏ do‰lo k upfiímné rozmluvû a uãení? Kde to bylo? Kdy to bylo?
Bylo to pfiipravené, nebo se tato situace objevila neãekanû?

Závûr
Máme zodpovûdnost uãit slu‰nosti a ctnosti slovem i pfiíkladem.
Budeme-li tyto hodnoty podporovat, budeme zpÛsobilí tû‰it se ze spo-
leãenství Ducha a budeme zaÏívat ‰tûstí, které pfiichází tehdy, jsme-li
morálnû ãistí.

V˘zva
Naplánujte rodinn˘ domácí veãer, na nûmÏ budete hovofiit o ctnosti a
slu‰nosti.

Buìte pfiíkladem slu‰nosti a ctnosti sv˘m oblékáním a chováním.

Dal‰í ver‰e z písem
■ 1. Timoteovi 4:12 (dÛleÏitost pfiíkladu)

Pfiíprava uãitele
NeÏ budete uãit tuto lekci:

1. Peãlivû si rozmyslete, jak tuto lekci pfiednesete. Jsou-li ve va‰í tfiídû
mladí nositelé knûÏství, vyvarujte se toho, aby se z lekce stalo mora-
lizování urãené tûmto mlad˘m muÏÛm. MÛÏete s nimi diskutovat o
tom, jak mladí lidé mohou sv˘m rodiãÛm pomáhat mluvit s nimi o
citliv˘ch tématech. Diskutujte o tom, proã jsou ctnost a slu‰nost tak
dÛleÏité, a co ãlenové tfiídy mohou dûlat pro to, aby byli dobr˘m
pfiíkladem pro druhé.

2. Povûfite bratry vyprávûním pfiíbûhÛ, ãtením ver‰Û z písem nebo
citátÛ, jak to uznáte za vhodné.
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Cílem této lekce je povzbudit nás, abychom rodinné nesrovnalosti fie‰ili
harmonicky a vybudovali si tak ‰Èastn˘ domov.

Úvod
■ UkaÏte obrázek 20a „Základem harmonického rodinného Ïivota je

láska“.

President Joseph F. Smith uãil, co musíme dûlat pro to, abychom mûli
ideální domov:

„Jak˘ … je ideální domov …? Takov˘, v nûmÏ je otec oddán rodinû,
kterou ho BÛh poÏehnal, a povaÏuje ãleny rodiny za to nejdÛleÏitûj‰í, a
v nûmÏ mu naopak oni dovolují, aby Ïil v jejich srdci. Takov˘, v nûmÏ
je dÛvûra, jednota, láska, posvátná oddanost mezi otcem a matkou a
dûtmi a rodiãi.“ (Gospel Doctrine, 5th ed. [1939], 302–303.)

Aãkoli v‰ichni o ideální domov usilujeme, obãas zaÏíváme neshody.
Dokonce i Prorok Joseph Smith obãas ve svém domovû pociÈoval
nesoulad. Napfiíklad jednou ráno, kdyÏ pfiekládal Knihu Mormonovu,
se rozzlobil kvÛli nûãemu, co udûlala jeho manÏelka. KdyÏ se poté sna-
Ïil pfiekládat dal‰í ãást Knihy Mormonovy, zjistil, Ïe to nedokáÏe. Ode-
‰el do sadu, pomodlil se tam, a kdyÏ se vrátil, poÏádal Emmu o
odpu‰tûní. Teprve pak byl schopen pfiekládat. (Viz B. H. Roberts, A
Comprehensive History of the Church, 1:131.)

Pán od nás také oãekává, Ïe ve svém domovû rozpoznáme zdroje
nesouladu a Ïe budeme své problémy fie‰it harmonicky.

Zdroje nesouladu v na‰em domovû
V písmech se pí‰e, Ïe SatanÛv vliv je hlavním zdrojem nesouladu a svárÛ.

■ Pfieãtûte 3. Nefiho 11:29–30. Jak Satan „podnûcuje srdce lidí, aby se
navzájem hnûvivû sváfiili“?

Kdykoli vstoupí do na‰eho domova duch sváru, Duch Pánû nás
opou‰tí. A bez Pánova Ducha nemÛÏeme b˘t ve svém domovû ‰Èastní,
ani pociÈovat Pánovu radost ãi radost z Jeho evangelia.
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Na‰e osobní slabosti mohou také zpÛsobit nesváry s druh˘mi (viz
Jakub 4:1). KdyÏ nûkdo není smífien sám se sebou, je velmi tûÏké, aby
Ïil v souladu s druh˘mi. Mezi slabosti, které mohou zpÛsobit nesou-
lad, patfií Ïádostivost, chamtivost, neãistá a protichÛdná pfiání. Presi-
dent Spencer W. Kimball se zmínil o jedné konkrétní slabosti: „ManÏelé
mohou b˘t chudí, nemocní, zklamaní, mohou zaÏívat nezdary a mÛÏe
je dokonce potkat i úmrtí v rodinû, ale ani toto je nepfiipraví o jejich
klid. ManÏelství mÛÏe b˘t úspû‰né potud, pokud do nûj nevstoupí
sobeckost. PotíÏe a problémy spojí [partnery] do nezlomné jednoty,
pokud je mezi nimi naprostá nesobeckost.“ (Marriage and Divorce
[1976], 19, 22.)

■ Proã je nesobeckost takov˘m zdrojem nesouladu a ne‰tûstí v domovû?

Jak fiekl president Kimball, problémy, jako jsou chudoba nebo nemoc, o
kter˘ch se v‰eobecnû míní, Ïe pfiiná‰ejí ne‰tûstí, mohou ve skuteãnosti
rodinu sbliÏovat, pokud ãlenové rodiny pracují spoleãnû v duchu neso-
beckosti a lásky.

Jak fie‰it rodinné problémy
Pán a na‰i církevní vedoucí nám dali následující doporuãení t˘kající
se toho, jak mÛÏeme pfiedcházet rodinn˘m problémÛm nebo jak je
mÛÏeme fie‰it:

Pfiijmûme zodpovûdnost
Rodiãe i dûti mají vÛãi sobû navzájem urãité zodpovûdnosti.

■ O nûkter˘ch z tûchto zodpovûdností si pfieãtûte v Efezsk˘m 6:1–4.
Jakou povinnost má mlad˘ muÏ vÛãi sv˘m rodiãÛm? Jaké povinnosti
mají rodiãe vÛãi sv˘m dûtem? Jak nám to, kdyÏ tyto zodpovûdnosti
pfiijmeme, pomÛÏe dosáhnout v rodinû vût‰ího souladu?

Vyh˘bejme se nelaskav˘m slovÛm
V na‰em domovû nemají mít místo hnûvivá, nelaskavá slova. Star‰í
Boyd K. Packer radil: „KdyÏ vstoupíte do smlouvy manÏelství,
[nemáte nikdy vyslovit] jediné kfiivé slovo – ani jedno. Není to ani
nutné, ani Ïádoucí. Je mnoho lidí, ktefií fiíkají, Ïe domácí neshody, ha‰-
tefiení a sváry jsou nûãím normálním a nûãím, co lze v manÏelském
vztahu pfiedpokládat. … Já v‰ak vím, Ïe je moÏné Ïít spolu v lásce,
aniÏ byste si fiekli jediné kfiivé slovo.“ (Eternal Marriage, Brigham Young
University Speeches of the Year [14 Apr. 1970], 6.) Laskavá a chápající
odpovûì nás uklidní. Hnûvivá slova v‰ak konflikt jen zvût‰í (viz Pfií-
sloví 15:1).

■ Jak˘ je rozdíl mezi tím, kdyÏ o sv˘ch rozdíln˘ch názorech diskutu-
jeme a kdyÏ se hádáme?
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Uznávejme své chyby
President Spencer W. Kimball nám dal tuto radu:

„ProtoÏe jsme lidi, mÛÏe se stát, Ïe jednoho dne budete mít jin˘ názor
neÏ nûkdo jin˘, a Ïe to moÏná povede i k men‰ímu dohadování. …
Pfiedpokládejme, Ïe jste zranili city druhého – zaznûla nelaskavá slova,
oba jste dotãeni a oba máte pocit, Ïe ten druh˘ se zcela jasnû m˘lí. Nic
se v‰ak nedûlá pro to, aby se zpÛsobená rána vyléãila. Hodiny ubíhají.
Celou noc cítíte, jak vám tluãe srdce. Cel˘ dal‰í den jste mrzutí a nelas-
kaví a zpÛsobujete jen dal‰í nedorozumûní. Jedna kfiivda se vr‰í na
druhou, aÏ si nakonec najímáte právníka, rodina se rozpadá a Ïivot
rodiãÛ i dûtí je zniãen.

Existuje v‰ak hojiv˘ balzám, kter˘ mÛÏe – pokud ho pouÏijete brzy –
va‰e my‰lení bûhem pouh˘ch nûkolika minut obrátit [správn˘m] smû-
rem. … Je-li toho v sázce tolik – va‰e láska, vy sami, va‰e rodina, va‰e
ideály, va‰e oslavení, va‰e vûãnost – nemÛÏete si dovolit riskovat.
Musíte spolknout svou p˘chu a s odvahou [své manÏelce fiíci:]
‚Miláãku, omlouvám se. Nechtûl jsem ti ublíÏit. OdpusÈ mi to prosím.‘
A [va‰e manÏelka vám odpoví:] ‚Miláãku, já za to mohu víc. OdpusÈ mi
prosím.‘ A padnete si do náruãí a v‰e [bude opût dobré]. A kdyÏ jdete
veãer spát, v‰e je zapomenuto, a mezi vámi uÏ není Ïádná propast, a
vy se spoleãnû jako rodina pomodlíte.“ (Faith Precedes the Miracle
[1972], 134.)

■ Co napfiíklad zpÛsobuje nedorozumûní a hádky? Jak nám mÛÏe to,
Ïe najdeme pfiíãiny problémÛ, pomoci tyto problémy fie‰it? Proã je
tak tûÏké uznat chybu?

President Spencer W. Kimball nám fiekl, abychom vÏdy uznali svou
chybu a omluvili se. KdyÏ to udûláme upfiímnû, uãiníme tím velk˘
krok smûrem k urovnání nesouladu v rodinû. A je potfieba, aby tomu
tak bylo nejen mezi rodiãi navzájem, ale i mezi rodiãi a dûtmi.

Projevujme laskavost
Jednou ze zásad, kterou nám písma dávají, aby nám pomohla uãinit
ná‰ domov ‰Èastnûj‰í, je laskavost. Ve skuteãnosti je nám pfiikázáno,
abychom byli laskaví, milující, a abychom druh˘m odpou‰tûli. Dûti i
rodiãe se mají jeden k druhému chovat s úctou a takovou laskavostí,
jakou nám ukázal Kristus. V tûchto záleÏitostech má b˘t Kristus vÏdy
na‰ím pfiíkladem. (Viz Efezsk˘m 4:29–32.)

■ Vyzvûte pfiedem povûfieného nositele Aronova knûÏství, aby fiekl, co
mÛÏe mlad˘ muÏ dûlat pro to, aby ve své rodinû podporoval harmo-
nické vztahy.

President Spencer W. Kimball nás uãil, jak mÛÏeme v rodinû dosáh-
nout ‰tûstí: „Ptáte se: ‚Jakou cenu má ‰tûstí?‘ Budete pfiekvapeni, jak



Lekce 20

143

jednoduchá je na to odpovûì. Pokladnici ‰Èastného domova mÛÏete
odemknout a udrÏet ji otevfienou tím, Ïe budete pouÏívat následující
klíãe: Zaprvé – musíte Ïít podle evangelia JeÏí‰e Krista v jeho ãistotû
a jednoduchosti. … Zadruhé – musíte zapomenout na sebe a milovat
svou manÏelku víc neÏ sebe. Pokud to ãiníte, bude se vám dostávat
‰tûstí ve velké a trvalé hojnosti.“ (Faith Precedes the Miracle [1972], 126.)

■ Jak mÛÏe laskavost zabránit problémÛm v rodinû nebo tyto problé-
my fie‰it?

Modleme se
Soulad v rodinû podporujeme také tehdy, kdyÏ Pána ve sv˘ch osobních
i rodinn˘ch modlitbách Ïádáme o to, aby nám pomohl pfiekonat na‰e
rozdíly.

■ Pfieãtûte 3. Nefiho 18:19–21. V‰imnûte si, Ïe je na‰í povinností
modlit se v na‰í rodinû. Jak nám modlitba pomáhá fie‰it rodinné
problémy?

Následující pfiíbûh vypráví o tom, jak se jedna matka modlila o vedení,
aby ve své rodinû vyfie‰ila urãit˘ problém:

„Uplynul t˘den od chvíle, kdy jsme k nám domÛ v rámci církevního
programu na pomoc indiánÛm pfiivezli desetiletého Wayna. Byl to
chlapec bystr˘ a hezk˘, ale musel se samozfiejmû ukázat pfied ostatními
chlapci. âasto se s nimi pral, a umûl se prát stejnû dobfie jako ti nejlep‰í
z nich.

Jednoho dne mi v‰ak zavolal jeho uãitel ze ‰koly. ¤ekl mi, Ïe má
s Waynem ve ‰kole potíÏe. Wayne se choval k nûmu i k ostatním uãite-
lÛm neuctivû. ·okovalo mû to. Se sv˘mi dûtmi jsem nikdy takov˘ prob-
lém nemûla, a tak mû to velmi rozru‰ilo. Samozfiejmû Ïe jsem vybuchla,
tak jako se mi to stává ãasto, a zaãala jsem si pfiipravovat, co v‰echno
Waynovi fieknu, aÏ pfiijde domÛ ze ‰koly. ‚Musím tento problém zarazit
hned na zaãátku,‘ fiíkala jsem si.

K tomu v‰emu se v‰ak je‰tû Wayne opozdil, protoÏe se pral s jedním
chlapcem ze sousedství. Prali se celou cestu od autobusové zastávky.
Nakonec se dostali aÏ na trávník pfied na‰ím domem. Oba se prali
velmi tvrdû. Chvíli jsem se na nû dívala, aÏ jsem se pfiesvûdãila, Ïe uÏ
je to opravdu váÏné, a tak jsem vy‰la ze dvefií a zavolala na Wayna, aÈ
jde domÛ.

On mû v‰ak ignoroval. Nechtûl tomu druhému chlapci ustoupit.
Jak jsem je pozorovala, rozhnûvala jsem se je‰tû víc. Waynovi jsem
pfiikázala, aby ‰el domÛ. Byla jsem tak rozzlobená, Ïe jsem vûdûla, Ïe
v tomto stavu nemohu tento problém fie‰it, a tak jsem ho poslala do
jeho pokoje, aÈ si ãte.
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ProtoÏe jsem se tfiásla vztekem, vklouzla jsem do loÏnice a poklekla
k modlitbû. Modlila jsem se o moudrost, abych dokázala tento problém
vyfie‰it, a také jsem prosila o to, abych skrze Ducha vûdûla, co mám
fiíci. KdyÏ jsem se po modlitbû postavila, cítila jsem, jak mû zaplavuje
tepl˘, uklidÀující pocit. Zaãalo to u hlavy a pomalu to postupovalo aÏ
k nohám.

KdyÏ jsem otevfiela dvefie Waynova pokoje a uvidûla ho, jak tam sedí
na kraji postele s kníÏkou v ruce, probûhla mi myslí spousta my‰lenek.
Bylo vidût, Ïe do té místnosti nepatfií. Z nûjakého dÛvodu patfiil ven,
kde mohl volnû bûhat, jak na to byl zvykl˘. V tom okamÏiku se mi ote-
vfielo srdce pro tohoto malého chlapce, tak opu‰tûného, vykofienûného
ze svého prostfiedí, na které byl zvykl˘, pfiesazeného do jiného, odli‰-
ného svûta s odli‰n˘mi pravidly. Musel ostatním chlapcÛm dokázat, Ïe
je stejnû dobr˘ jako oni, ne-li lep‰í.

Sedla jsem si k nûmu na kraj postele a poloÏila mu ruku na ramena.
Moje první slova pfiekvapila i mû, protoÏe jsem fiekla: ‚Wayne, odpusÈ
mi, Ïe jsem se na tebe tak rozzlobila.‘ Pak jsem mu fiekla, co mi fiekl
jeho uãitel, a dala jsem mu pfiíleÏitost, aby to vysvûtlil. Krásnû jsme si
popovídali. Svûfiil se mi, a celou dobu jsme mluvili ‰eptem. Bylo to
nûco zcela odli‰ného od tónu, kter˘ jsem hodlala pouÏít, neÏ jsem
poÏádala o pomoc Nebeského Otce. Byl to skuteãnû duchovní záÏitek,
a pro ná‰ vztah s Waynem to udûlalo mnohem víc neÏ cokoli jiného.

Je‰tû Ïe máme modlitbu a dar Ducha Svatého, kter˘ nás vede, kdyÏ o
to poÏádáme.“ (Myrna Behunin, „We Talked in Whispers“, Ensign, Jan.
1976, 51–52.)

Závûr
V Ïivotû kaÏdé rodiny se obãas vyskytnou problémy. MÛÏeme se roz-
hodnout, jak budeme tûmto problémÛm ãelit a jak je vyfie‰íme. Bude-
me-li uplatÀovat spravedlivé zásady uvedené v této lekci, budeme
moci ve své rodinû fie‰it problémy a posilovat lásku a jednotu.

Na závûr lekce si zazpívejte píseÀ „Láska v domovû“ (ZNPPD 2, ã. 102).

V˘zva
Usilujte o ‰tûstí ve svém domovû a o to, aby ho bylo stále více, tím, Ïe
budete hledat pfiíãiny neshod mezi ãleny své rodiny.

JestliÏe jste nûkomu ze ãlenÛ své rodiny fiekli nûco nelaskavého,
uznejte svou chybu.

Chovejte se ke ãlenÛm rodiny laskavû.
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Dal‰í ver‰e z písem
■ Matou‰ 7:12 (ná‰ vztah s druh˘mi)

■ Galatsk˘m 5:22 (ovoce Ducha)

■ Nauka a smlouvy 88:119–126 (Pánovy rady ãlenÛm Církve)

Pfiíprava uãitele
NeÏ budete uãit tuto lekci:

1. V pfiíruãce Zásady evangelia si pfieãtûte kapitolu 36 „Rodina mÛÏe b˘t
vûãná“.

2. Povûfite nûkterého nositele Aronova knûÏství, aby fiekl nûco o tom,
jak mohou mladí muÏi ve své rodinû podporovat harmonické vztahy.

3. Povûfite bratry vyprávûním pfiíbûhÛ, ãtením ver‰Û z písem nebo
citátÛ, jak to uznáte za vhodné.
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Cílem této lekce je pomoci nám nauãit se základním zásadám mou-
drého hospodafiení s penûzi a nauãit se tyto zásady uplatÀovat.

Úvod
Mnoho ver‰Û v písmech, které se t˘kají penûz a bohatství, nás varuje
pfied tím, abychom netouÏili po bohatství. Z tohoto dÛvodu se mnoho
lidí obává, Ïe v‰echny peníze jsou ‰patné a Ïe s nimi Pán nebude spo-
kojen, budou-li vûnovat ãas a energii vydûlávání a spofiení penûz. Tak
tomu v‰ak není. „[Kofienem] zajisté v‰eho zlého“ je láska k penûzÛm,
ne peníze samotné (viz 1. Timoteovi 6:10).

President Spencer W. Kimball fiekl: „Ne v‰echny peníze jsou ‰pinavé.
Existují ãisté peníze – ãisté peníze, za které kupujeme potraviny, oble-
ãení a zaji‰Èujeme si pfiístfie‰í, a kter˘mi pomáháme druh˘m.“ President
Kimball dále vysvûtlil, Ïe „ãist˘mi penûzi“ je ná‰ plat, kter˘ dostáváme
za poctivou práci. ¤ekl, Ïe peníze se stanou ‰pinav˘mi jen tehdy, kdyÏ
je získáme jak˘mkoli neãestn˘m zpÛsobem. (Viz Faith Precedes the Mira-
cle [1972], 235–236.)

Ani bohatství ani chudoba nejsou známkou osobní zpÛsobilosti.
Nûktefií velcí muÏi BoÏí byli bohatí, jiní chudí. Není dÛleÏité, kolik
penûz máme – dÛleÏitûj‰í je to, jak jsme je získali a jak s nimi naklá-
dáme. PouÏívání penûz napfiíklad k uspokojování ãasn˘ch potfieb na‰í
rodiny je nejen správné, ale bylo nám to pfiikázáno Pánem (viz 1. Timo-
teovi 5:8). Pfiikázání zaopatfiit svou rodinu se dodrÏuje snadnûji, kdyÏ
se nauãíme základním zásadám moudrého hospodafiení s penûzi a tyto
zásady uplatÀujeme.

Zásady moudrého hospodafiení s penûzi
Aãkoli v‰e, co je na zemi, patfií Pánu (viz Îalm 24:1), dovoluje nám,
abychom nûkteré Jeho pozemské vûci pouÏívali a vlastnili je. Pán nás
v‰ak varuje, Ïe se Mu budeme zodpovídat z toho, jak nakládáme s tím,
co nám dovolil uÏívat. Napfiíklad v podobenství o hfiivnách nás Spasi-
tel uãí tomu, jak je dÛleÏité s na‰ím pozemsk˘m majetkem hospodafiit
moudfie.
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■ PoÏádejte nûkterého bratra, aby pfieãetl podobenství o hfiivnách,
které se nachází v Matou‰ovi 25:14–30. (V JeÏí‰ovû dobû byla hfiivna
penûÏní jednotkou.)

V na‰em hospodafiení s penûzi máme vûnovat pozornost nûkolika
základním zásadám. Témûfi v‰ichni se mÛÏeme zlep‰it alespoÀ v jedné
nebo ve více tûchto oblastech. Pán nám v tom pomÛÏe, dáme-li Ho na
první místo a budeme-li se tûmito zásadami moudrého hospodafiení
fiídit.

■ KaÏdou zásadu moudrého hospodafiení s penûzi, o které budete
hovofiit, vÏdy napi‰te na tabuli.

PlaÈte desátky a obûti
NejdÛleÏitûj‰í pro nás má b˘t zaplatit nejprve desátek. Pán slíbil tûm,
ktefií platí desátek vûrnû, Ïe jim otevfie „prÛduchy nebeské“ a vylije na
nû poÏehnání tak, Ïe nebudou mít dostatek místa k jeho pfiijetí. (Viz
Malachiá‰ 3:10.) Aãkoli nám Pán neslibuje, Ïe získáme velké bohatství,
pokud budeme platit desátky a obûti, slibuje nám, Ïe nám bude Ïehnat
duchovnû i ãasnû.

Pracujte
Práce je poÏehnáním, které nám umoÏÀuje zaopatfiit na‰i rodinu.
Pracujeme-li vytrvale a poctivû, mÛÏeme dosáhnout finanãní jistoty.
(V lekci 23 v této pfiíruãce jsou uvedeny rady, jak rozvíjet a zdokonalo-
vat profesní dovednosti.)

Vyvarujte se zbyteãn˘ch dluhÛ
Aãkoli je obãas nezbytné vypÛjãit si peníze, máme se dluhÛm vyh˘bat,
co nejvíce je to moÏné. Dluhy máme splatit co moÏná nejdfiíve. Star‰í
Ezra Taft Benson fiekl: „Îijme v rámci svého pfiíjmu. PlaÈme za v‰echno
ihned. … ¤iìme se radami vedoucích Církve. Zbavme se dluhu!“
(Pay Thy Debt and Live, Brigham Young University Speeches of the Year
[28 Feb. 1962], 12.)

■ Jak se mÛÏeme vyvarovat zbyteãn˘ch dluhÛ?

Plánujte, a utrácejte uváÏenû
■ Pfieãtûte Luká‰e 14:28. Co to znamená „spoãítat náklad“?

Podle tohoto ver‰e musíme pfiedtím, neÏ peníze za nûco utratíme, peã-
livû plánovat. Mnoho lidí se zadluÏí právû proto, Ïe pfiestanou kontro-
lovat své v˘daje. Bude-li rodina plánovat, jak s penûzi naloÏí, ochrání ji
to pfied finanãními problémy.

Je nutné, abychom pfied uskuteãnûním kaÏdé koupû peãlivû zváÏili, jak
je daná vûc dÛleÏitá. Mnohé vûci, které kupujeme, nemají ve skuteã-
nosti pro nás samotné ani pro na‰i rodinu témûfi Ïádnou hodnotu.
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Vûnujeme-li ãas tomu, abychom pfiedtím, neÏ nûco koupíme, zváÏili,
jak budeme danou vûc v budoucnosti vyuÏívat, vyhneme se kupování
vûcí, které ve skuteãnosti nepotfiebujeme.

■ Pfieãtûte 2. Nefiho 9:51. Jaké vûci se napfiíklad fiadí mezi to, „co nemá
Ïádné ceny“ a za co jsme pokou‰eni vydávat peníze?

Spofite
Pro mnoho lidí je spofiení velmi obtíÏné. Jako ãlenové Církve jsme v‰ak
nabádáni, abychom pravidelnû ãást svého pfiíjmu u‰etfiili. Pokud se
rozhodneme, Ïe pravidelnû u‰etfiíme tfieba i malou ãást svého pfiíjmu,
aÈ uÏ ve formû penûz nebo hmotn˘ch prostfiedkÛ, budeme jednoho dne
rádi, Ïe jsme to udûlali. Vytvofiením urãitého spofiicího plánu zabezpe-
ãujeme finanãní zaji‰tûní své rodiny tím, Ïe plánujeme do budoucna.
MÛÏeme také spofiit na zvlá‰tní úãely, jako je sluÏba na misii nebo
náv‰tûva chrámu.

K hospodafiení s penûzi lze vyuÏívat rodinné rady
Pfiíli‰ ãasto utrácíme v‰echny peníze, které vydûláme. Zdá se, Ïe na‰e
pfiání rostou stejnû rychle nebo dokonce rychleji neÏ ná‰ pfiíjem. Je
proto velmi dÛleÏité, abychom si peãlivû plánovali rozpoãet. I kdyÏ
se potfieby a pfiání jednotliv˘ch rodin li‰í, vût‰ina z nich zji‰Èuje, Ïe je
dobré fiídit se obdobn˘m plánem, kter˘ je uveden níÏe.

■ UkaÏte obrázek 21a „Rodinná rada je vhodnou pfiíleÏitostí pro vytvo-
fiení rozpoãtu“.

O finanãních záleÏitostech spolu mají hovofiit v‰ichni ãlenové rodiny.
V‰ichni se mají shodnout na jednotném systému hospodafiení s penûzi.
Toho mÛÏeme dosáhnout tím, Ïe budeme pofiádat rodinné rady, kte-
r˘m pfiedsedá otec a úãastní se jich v‰ichni ãlenové rodiny. Na této radû
má rodina vytvofiit seznam v‰ech zdrojÛ sv˘ch pfiíjmÛ. Seznam mÛÏe
zahrnovat peníze, které vydûlají jednotliví ãlenové rodiny, domácí zele-
ninu a obilí, které lze prodat, nebo vûci, které doma vyrobíme a pro-
dáme nûkomu jinému.

Dále má rodina sepsat v‰echny své potfieby a pfiání, poãínaje tûmi nej-
dÛleÏitûj‰ími a konãe vûcmi, které si pfieje, ale které nejsou nezbytné.
Seznam mÛÏe zahrnovat církevní pfiíspûvky, ãástky na spofiení (napfií-
klad na cestu do chrámu, misii ãi vzdûlání), danû a peníze nutné na
bydlení, jídlo, obleãení, nástroje, dopravu a odpoãinek.

Nakonec se má rodina dohodnout na tom, kolik penûz mohou na jed-
notlivé poloÏky vynaloÏit. Nûkteré ménû dÛleÏité poloÏky na konci
seznamu si rodina moÏná nikdy nekoupí, ale je lep‰í postarat se nej-
prve o to, co je nezbytné. President Brigham Young jednou fiekl: „Pfiání
máme mnoho, ale toho, co opravdu potfiebujeme, je jen málo. Ovlá-
dejme svá pfiání tím, co je nezbytné – a zjistíme, Ïe nejsme nuceni
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utrácet peníze za to, co nemá Ïádnou hodnotu.“ (Discourses of Brigham
Young [1954], 297.) Pfii jiné pfiíleÏitosti vysvûtlil, Ïe chudobu zpÛsobuje
nedostatek moudrého úsudku. Poznamenal, Ïe mnozí lidé, ktefií mají
velmi mal˘ pfiíjem, ho vypl˘tvají za nedÛleÏité vûci, aÏ se ocitnou
v hluboké zadluÏenosti. (Viz Discourses of Brigham Young [1954], 317.)

■ UkaÏte obrázek 21b „Pfiíklad rozpoãtu“. Vysvûtlete, Ïe rodina mÛÏe
pouÏít podobn˘ pfiehled k tomu, aby si na rodinné radû vytvofiila
vlastní rozpoãet.

Budeme-li peãlivû vytváfiet rozpoãet a pouÏívat ho, dostane se nám
velk˘ch poÏehnání. KdyÏ si budeme stanovovat cíle, vytváfiet plány a
spoleãnû pracovat na jejich dosaÏení, umoÏní nám to peãovat o svou
rodinu tak, jak nám to pfiikázal Pán. Dal‰ím poÏehnáním, jeÏ nám tato
spolupráce pfiinese, bude vût‰í láska a jednota, které se na‰e rodina
bude tû‰it. Následující pfiíbûh ukazuje, jak byl jeden muÏ (Vaha‘i
Tonga) se svou rodinou poÏehnán díky tomu, Ïe spoleãnû pracovali
a pouÏívali rozpoãet:

„Slíbil jsem na‰im ãtyfiem dûtem, Ïe pokud pomohou, budeme moci jet
spoleãnû do chrámu. Pomyslel jsem si: ‚Jak mÛÏe‰ fiíci, buì hodn˘ chla-
pec nebo buì hodné dûvãe, nejsem-li s nimi zpeãetûn v chrámu?‘ Mûl
jsem pocit, Ïe mi nepatfií.

Po dva roky jsme obûtovali témûfi v‰echno. SvÛj plat ze ‰koly jsem
vÏdy rozdûlil mezi kaÏdého z nás a dávali jsme ho stranou. Ale platili
jsme desátek a postní obûti. Na mûsíc nám vÏdy zÛstalo 70 centÛ. Tak
na‰e rodina Ïila dva roky – ze 70 centÛ na mûsíc. Îili jsme z toho, co
jsme dokázali vypûstovat a sklidit. Vzpomínám si, jak moje manÏelka
ãasnû ráno vstávala, aby nám udûlala salát z banánÛ a kokosového
mléka. Dûti si nemohly koupit sladkosti ani boty, ani nemohly chodit
do kina, protoÏe ‰etfiily na cestu do chrámu. …

Díky obûti jsme mohli vzít rodinu na Nov˘ Zéland a b˘t zpeãetûni
v chrámu. Museli jsme zafiídit je‰tû nûkolik dal‰ích vûcí, abychom
svého cíle dosáhli, ale bylo to pro nás velké poÏehnání.“ („We Lived
on 70 Cents a Month for the Temple“, Ensign, Feb. 1976, 31.)

Závûr
Ná‰ Nebesk˘ Otec nám radí, abychom s penûzi hospodafiili tak, aby-
chom se mohli postarat o rodinu a mohli b˘t ‰Èastní. Pokud se o svou
rodinu nestaráme, budeme se za to zodpovídat Pánu. Abychom se o
rodinu dokázali postarat, máme se fiídit základními kroky a zásadami
moudrého hospodafiení. Dáme-li duchovní vûci na první místo, Pán
nám s hospodafiením s penûzi pomÛÏe.
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Rozpoãet

Pfiíjmy celkem

Desátek – 10 %

Církevní pfiíspûvky

Spofiení

Jídlo

O‰acení

Bydlení

Zdravotní v˘daje

Doprava

SluÏby

Ostatní

Ostatní

Ostatní

V˘daje celkem
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V˘zva
Zamyslete se nad tím, jak utrácíte peníze, a podle zásad uveden˘ch
v této lekci si vytvofite fungující rozpoãet.

Dal‰í ver‰e z písem
■ Pfiísloví 22:7 (ten, kdo si pÛjãí, je sluÏebníkem toho, kdo mu pÛjãil)

■ Malachiá‰ 3:8–11 (placení desátkÛ a obûtí pfiiná‰í poÏehnání)

■ Jákob 2:18–19 (pfiedtím, neÏ budeme hledat bohatství, máme hledat
království BoÏí)

■ Nauka a smlouvy 56:16–17 (varování urãené bohat˘m a chud˘m)

■ Nauka a smlouvy 104:11–13 (v‰ichni lidé jsou zodpovûdni za to, jak
spravují svá pozemská poÏehnání)

Pfiíprava uãitele
NeÏ budete uãit tuto lekci:

1. V pfiíruãce Zásady evangelia si pfieãtûte kapitolu 27 „Práce a osobní
zodpovûdnost“.

2. V této pfiíruãce si pfieãtûte kapitolu 23 „Rozvíjení a zdokonalování
profesních dovedností“.

3. Povûfite nûkterého bratra, aby pfievyprávûl podobenství o hfiivnách
(viz Matou‰ 25:14–30).

4. Povûfite bratry vyprávûním pfiíbûhÛ, ãtením ver‰Û z písem nebo
citátÛ, jak to uznáte za vhodné.



DOMÁCÍ V¯ROBA
A ZÁSOBY

L e k c e  2 2

153

Cílem této lekce je pomoci nám porozumût základním zásadám, které
se t˘kají domácí v˘roby a zásob, a uplatÀovat je.

Úvod
Církevní vedoucí v‰em Svat˘m posledních dnÛ radí, aby se stali sobû-
staãn˘mi a nezávisl˘mi. Mají k tomu dobré dÛvody. President Marion
G. Romney vysvûtlil, Ïe „Ïijeme v posledních dnech. … Îijeme v obdo-
bí tûsnû pfied Druh˘m pfiíchodem Pána JeÏí‰e Krista. Jsme nabádáni,
abychom se pfiipravili a Ïili tak, abychom mohli b˘t … nezávislí na
ve‰kerém ostatním stvofiení pod celestiálním královstvím.“ (Confe-
rence Report, Apr. 1975, 165; viz také NaS 78:13–14.)

■ UkaÏte obrázek 22a „Katastrofa mÛÏe pfiijít tehdy, kdyÏ ji nejménû
oãekáváme“.

President Spencer W. Kimball nás povzbuzoval, abychom se stali
sobûstaãn˘mi, protoÏe se zaãínají naplÀovat dávná proroctví. ¤ekl:
„Myslím si, Ïe pfiichází ãas, kdy bude více ne‰tûstí, kdy moÏná bude
více vichfiic a více záplav, … více zemûtfiesení. … Myslím si, Ïe jak se
budeme blíÏit konci, bude jich pravdûpodobnû pfiib˘vat, a proto se na
to musíme pfiipravit.“ (Conference Report, Apr. 1974, 184.)

Také fiekl: „Kdyby pfii‰ly zlé ãasy, mnozí by si asi pfiáli, aby b˘vali
naplnili v‰echny zavafiovací sklenice ovocem a aby si za domem zalo-
Ïili zahradu a pûstovali na ní nûkolik ovocn˘ch stromÛ a kefiÛ bobulo-
vin a mûli zaji‰tûné zemûdûlské plodiny pro svou potfiebu. Pán si pfiál,
abychom byli nezávislí na v‰ech stvofieních, ale zji‰Èujeme, Ïe i mnoho
farmáfiÛ kupuje mléko z mlékárny a vlastníci domu kupují zeleninu
v obchodû. A kdyby nákladní auta nenaplnila regály obchodÛ, mnozí
lidé by byli o hladu.“ (Conference Report, Oct. 1974, 6; nebo Ensign,
Nov. 1974, 6.)

■ AÈ si bratfii pfiedstaví, Ïe by se obchody zavfiely a oni by se museli ve
v‰em spolehnout na své vlastní zásoby. Zeptejte se jich, co by mûli
rádi doma nebo co by si umûli sami vyprodukovat, kdyby takovéto
podmínky nastaly.
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Zaji‰tûní vlastních potfieb
President Kimball nám radil, abychom „[prozkoumali] nejlep‰í metody,
jak si vypûstovat vlastní potraviny. … Máte-li dûti, zapojte je tím, Ïe je
povûfiíte úkoly.“ (Conference Report, Apr. 1976, 170–171; nebo Ensign,
May 1976, 124.)

Biskup Vaughn J. Featherstone nám fiekl, jaké dovednosti máme rozvíjet,
abychom se dokázali postarat o své potfieby: „Co se t˘ãe domácí v˘roby
– chovejte zvífiata, pokud vám to prostfiedky a místní zákony dovolují.
Pûstujte ovocné stromy, vinnou révu, kefie bobulovin a zeleninu. Získáte
tak pro rodinu potraviny, z nichÏ mnohé se mohou sníst ãerstvé. Jiné
potraviny, které pûstujete, mÛÏete konzervovat a pfiidat je ke sv˘m
domácím zásobám. Kdekoli je to moÏné, vyrábûjte si kromû potravin i
ostatní vûci nutné k Ïivotu. … Vyrábûjte nebo budujte potfiebné vûci. A
mohl bych dodat, zkrá‰lujte a opravujte ve‰ker˘ svÛj majetek, a udrÏujte
ho v pofiádku.“ („Food Storage“, Ensign, May 1976, 117.)

■ Vystavte vût‰í arch papíru, na kterém jsou napsány níÏe uvedené
body, nebo je napi‰te na tabuli:

Chovejte hospodáfiská zvífiata
■ UkaÏte obrázek 22b „Chovat drÛbeÏ je snadné“.

Pokud máme dostateãnû velk˘ pozemek a Ïijeme tam, kde je chov
hospodáfisk˘ch zvífiat zákonem dovolen, máme si nûjaká zvífiata koupit
a zaãít je chovat. NeÏ se v‰ak rozhodneme, která zvífiata budeme cho-
vat, musíme b˘t pfiipraveni se o nû správnû starat. Znamená to nauãit
se v‰emu nutnému o jejich stravû, pfiístfie‰í a péãi, kterou potfiebují, aby
byla zdravá. Mezi zvífiata, jeÏ jsou ménû nároãná na péãi, patfií slepice,
králíci, kachny a kozy.

■ Diskutujte o tom, které druhy hospodáfisk˘ch zvífiat se nejãastûji cho-
vají ve va‰í oblasti. Diskutujte o tom, jakou potravu, pfiístfie‰í a péãi
tato zvífiata potfiebují.

a. Chovejte hospodáfiská zvífiata.

b. Pûstujte ovocné stromy, kefie bobulovin a révu.

c. ZaloÏte si zeleninovou zahradu.

d. Konzervujte potraviny a vytváfiejte si zásoby.

e. Vyrábûjte nebo sestavujte potfiebné vûci.

f. Opravujte svÛj majetek a udrÏujte jej v dobrém stavu.
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Pûstujte ovocné stromy, kefie bobulovin a révu
ProtoÏe ovocné stromy, kefie a poléhavé a popínavé druhy ovocn˘ch
rostlin plodí kaÏd˘ nebo kaÏd˘ druh˘ rok, není nutné je kaÏd˘ rok
sázet znovu jako zeleninu. Nûkteré z nich v‰ak zaãnou pfiiná‰et plody
aÏ nûkolik let potom, co je zasadíte, a proto je máme zasadit co nej-
dfiíve, chceme-li z nich mít úrodu, kdyÏ ji potfiebujeme nejvíce. NeÏ je
zasadíme, máme zjistit, kolik místa bude kaÏd˘ strom nebo kefi potfie-
bovat, aÏ doroste, a také jakou péãi bude potfiebovat.

■ Diskutujte o tom, kter˘m druhÛm stromÛ, popínav˘ch rostlin a kefiÛ
bobulovin se ve va‰í oblasti dafií nejlépe. Diskutujte také o tom, jakou
péãi kaÏd˘ druh vyÏaduje.

ZaloÏte si zeleninovou zahradu
■ UkaÏte obrázek 22c „KaÏdá rodina si má zaloÏit zeleninovou zahradu“.

Církevní vedoucí doporuãují v‰em rodinám v Církvi, aby mûly zeleni-
novou zahradu. I kdybychom tím neu‰etfiili Ïádné peníze, má se kaÏdá
rodina nauãit sama postarat o své potfieby. Zahrada nás zásobuje ãerst-
v˘mi plodinami a také plodinami, které pak mÛÏeme konzervovat a
uskladnit.

Konzervujte potraviny a vytváfiejte si zásoby
V nûkter˘ch zemích je vytváfiení zásob potravin zákonem zakázáno.
President Kimball fiekl, Ïe ten, kdo v takové zemi Ïije, má zákony své
zemû ctít, fiídit se jimi a podporovat je, a nemá uskladÀovat Ïádné
potraviny. (Viz Conference Report, Apr. 1976, 170; nebo Ensign, May
1976, 124.) Tam, kde je v‰ak vytváfiení zásob potravin dovoleno, se
máme radou Pánû fiídit a potraviny skladovat pro pfiípad, Ïe dojde
k situaci, kdy Ïádné jiné potraviny nebudou k dispozici. KdyÏ na pod-
zim roku 1974 zasáhl Honduras hurikán, místní ãlenové Církve, ktefií
mûli vlastní zásobu su‰en˘ch potravin, byli vdûãní za to, Ïe si ji pfiipra-
vili. Jen nûkolik mûsícÛ pfiedtím je president misie pfied hrozícím
nebezpeãím varoval a vyzval je, aby si doma zaãali vytváfiet zásoby
potravin. Fazole, mouka, r˘Ïe a dal‰í potraviny, které si Svatí dali stra-
nou, je pak zachránily pfied hladem. (Viz Bruce B. Chapman, „Hurri-
cane in Honduras“, New Era, Jan. 1975, 31.)

Konzervovat a skladovat potraviny mÛÏeme nûkolika zpÛsoby:

1. Skladování pod zemí. Tato metoda je vhodná pro nûkteré druhy
kofienové zeleniny a urãité druhy zelené listové zeleniny, je-li toto
místo pro uskladnûní chladné a suché. Pfiíli‰ mnoho de‰tû nebo
‰patné odvodnûní by je zniãilo.

2. Su‰ení. Ovoce a zeleninu lze v dobû teplého a slunného poãasí su‰it
na slunci. Zaãne-li pr‰et, musíme je zakr˘t nebo odnést pod stfiechu.
K su‰ení potravin lze rovnûÏ pouÏít su‰iãku na potraviny.
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3. Zavafiování. Tato metoda je jednoduchá, ale nebezpeãná, pokud
nepostupujeme správnû. Pokud zavafiování provádíme správnû, je
to dobr˘ zpÛsob, jak potraviny skladovat a jak uchovat jejich chuÈ.
K zavafiování je tfieba alespoÀ zavafiovací nádoba. (Potfiebné zafiízení
mÛÏe pouÏívat i nûkolik rodin dohromady.) Pfii pouÏívání této
metody je také tfieba chránit sklenice pfied rozbitím.

4. Nasolování nebo konzervace ve slaném nálevu. Toto je levná
metoda konzervace ovoce, zeleniny a masa, která vyÏaduje jen
minimální nebo Ïádné vybavení.

Vyrábûjte nebo sestavujte potfiebné vûci
Kdybychom museli ãelit pfiírodní katastrofû, máme b˘t pfiipraveni
vafiit, vytápût domov, prát prádlo, m˘t se a udrÏovat pofiádek ve svém
okolí. Z tohoto dÛvodu je dÛleÏité, abychom buì mûli zásobu paliva a
m˘dla, nebo se je nauãili v pfiípadû nouze vyrábût. DÛleÏité jsou také
vûci pro poskytnutí první pomoci, pfiedepsané léky, m˘dlo a jiné ãisticí
prostfiedky, svíãky, zápalky a v‰echny ostatní vûci nezbytné pro blaho
rodiny. Kdykoli je to moÏné, máme tyto vûci nejen skladovat, ale také
se je nauãit vyrábût.

Opravujte svÛj majetek a udrÏujte jej v dobrém stavu
V pfiípadû nouze mÛÏeme také stát pfied nutností opravit si domov,
hospodáfiské budovy ãi ohrady. Proto je dÛleÏité, aby se ãlenové rodiny
nauãili pracovat se dfievem i s dal‰ími stavebními materiály a aby se
nauãili pouÏívat nástroje tak, aby dokázali vyrábût a opravovat náby-
tek a jiné potfiebné vûci. KdyÏ se nauãíme své vûci opravovat a udrÏo-
vat je v dobrém stavu, mÛÏeme si tím u‰etfiit ãas i peníze a vyhnout se
závislosti na druh˘ch.

■ Proã je dÛleÏité, abychom svÛj majetek udrÏovali v dobrém stavu?

Uãení se nov˘m dovednostem
Nûktefií z nás se nauãili dovednostem, jimÏ mohou uãit druhé. Doved-
nostem se mÛÏeme uãit také z knih nebo ãasopisÛ, v kursech, ve stát-
ních institucích nebo v programech pofiádan˘ch ‰kolami.

■ PoÏádejte bratry, aby diskutovali o dovednostech, kter˘m mohou
uãit druhé. Kde mÛÏeme najít nûkoho, kdo by nás nauãil dovednos-
tem, které bychom chtûli umût? K v˘bûru jak˘ch pfiedmûtÛ ve ‰kole
máme povzbuzovat své dûti, aby se tak nauãily uÏiteãn˘m doved-
nostem? Jak mÛÏeme ãleny své rodiny povzbudit k tomu, aby se
tûmto dovednostem uãili?

Závûr
Problémy jako jsou finanãní potíÏe nebo pfiírodní katastrofy jsou sou-
ãástí na‰í pozemské zku‰enosti. KdyÏ se v‰ak nauãíme zabezpeãovat
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své potfieby, nebudeme se tûÏk˘ch ãasÛ obávat, protoÏe budeme pfii-
praveni. Pán fiekl: „Jste-li pfiipraveni, nebudete se báti.“ (NaS 38:30.)

V˘zva
Vyhraìte si s manÏelkou a s rodinou tento t˘den ãas na to, abyste si
pohovofiili o domácí v˘robû a o zásobách.

Urãete si, co budete potfiebovat na vytvofiení roãní zásoby.

Vytvofite si plán pro uspokojování potfieb své rodiny tím, Ïe si zaloÏíte
zahrádku nebo budete pokraãovat v jejím obhospodafiování, nauãíte se
nûjaké dovednosti nebo se zamûfiíte na nûco jiného.

Pfiíprava uãitele
NeÏ budete uãit tuto lekci:

1. Poraìte se s pracovníkem státní instituce zab˘vající se zemûdûlstvím
a domácím hospodafiením nebo s nûjakou jinou zku‰enou osobou a
zjistûte:

a. Které druhy hospodáfisk˘ch zvífiat se chovají ve va‰í oblasti a
které jsou nejménû nároãné na chov.

b. Kter˘m ovocn˘m stromÛm, popínav˘m rostlinám a kefiÛm se
dafií ve va‰í oblasti a jakou péãi potfiebují.

c. Zda jsou k dispozici pro ãleny rodiny kursy, v nichÏ by se nauãili,
jak si postavit pfiístfie‰í a vyrobit nábytek a jiné potfiebné vûci.
Pokud takové kursy neexistují, pokuste se najít lidi, ktefií toto
umûjí a ktefií by byli ochotni tûmto dovednostem uãit.

2. Pfiipravte si vût‰í arch papíru s informacemi zmiÀovan˘mi v této
lekci, nebo je napi‰te na tabuli.

3. Povûfite bratry vyprávûním pfiíbûhÛ, ãtením ver‰Û z písem nebo
citátÛ, jak to uznáte za vhodné.
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Cílem této lekce je pomoci nám porozumût tomu, jak˘ v˘znam má
práce, jak si moudfie vybrat zamûstnání a jak zdokonalovat své pra-
covní dovednosti.

Úvod
Prvním zaznamenan˘m pouãením, kterého se po Pádu Adamovi
dostalo, byla vûãná zásada práce. Pán Adamovi fiekl: „V potu tváfii své
chléb jísti bude‰, dokavadÏ se nenavrátí‰ do zemû.“ (Genesis 3:19.)

Ná‰ Nebesk˘ Otec dává totéÏ pfiikázání i nám. První pfiedsednictvo
Církve prohlásilo: „To, Ïe musíme pracovat, je poÏehnáním, a máme to
dûlat ochotnû a bez námitek.“ („First Presidency Urges Frugality“,
Ensign, Mar. 1975, 75.) Práce je jedním z klíãÛ k vûãnému Ïivotu. Ná‰
moudr˘ a milující Nebesk˘ Otec ví, Ïe pokud v Ïivotû pracujeme, na-
uãíme se toho více, více porosteme, více toho dosáhneme a více nám to
prospûje, neÏ kdyby ná‰ Ïivot byl jednoduch˘ a pohodln˘.

■ UkaÏte obrázek 23a „Práce je poÏehnání, které nám dal ná‰ Nebesk˘
Otec“.

Moudr˘ v˘bûr povolání
V˘bûr na‰eho povolání je velmi dÛleÏit˘. Musíme shromáÏdit infor-
mace, s modlitbou uãinit patfiiãná rozhodnutí, získat odborné vzdûlání
a praxi a pak hledat takové zamûstnání, které by nám umoÏnilo za-
opatfiit na‰i rodinu.

ShromáÏdûte informace
V mládí se máme rozhodnout, jaké povolání by pro nás bylo nejlep‰í.
Zjistíme to tak, Ïe se zamyslíme nad sv˘mi talenty, schopnostmi a
zájmy. Vût‰ího úspûchu dosáhneme pravdûpodobnû tehdy, budeme-li
dûlat to, co nás baví. Aãkoli nûktefií z nás, ktefií uÏ své zamûstnání
máme, jsme nemûli moÏnost si své povolání vybrat, mÛÏeme svou si-
tuaci t˘kající se zamûstnání zlep‰it pomocí stejn˘ch krokÛ.

Dfiíve neÏ se pro nûjaké povolání rozhodneme, máme se zamyslet
nad tím, jak perspektivní a spolehlivé toto povolání je. Tím, jak se
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svût neustále mûní, mnoho pracovních míst zaniká a vznikají místa
nová. Jednou z moÏností, jak mÛÏeme zjistit, zda je zamûstnání, o
nûmÏ uvaÏujeme, perspektivní, je to, Ïe poÏádáme o radu své pfiá-
tele, pfiíbuzné, ostatní bratry v knûÏství a církevní vedoucí. V nûkte-
r˘ch mûstech jsou k dispozici pracovní poradci a úfiady, které nám
mohou pomoci. Také na odborn˘ch uãili‰tích a stfiedních ãi vysok˘ch
‰kolách se ãasto mÛÏeme informovat o tom, jaká pracovní místa jsou
k dispozici. Máme-li pfiístup k novinám, mÛÏe nám pomoci rubrika
„Volná pracovní místa“, v níÏ se dozvíme, po jaké práci je poptávka.

KdyÏ si vybíráme zamûstnání, máme hledat takové, které nám pomÛÏe
zÛstat blízko Církvi a rodinû. V nûkter˘ch zamûstnáních je nutné, aby-
chom trávili dlouhou dobu mimo domov, nebo jsou tam takové pra-
covní podmínky, které nám mohou bránit Ïít podle evangelia v takové
mífie, jak bychom mûli. Tomu se mÛÏeme vyhnout tím, Ïe si své
zamûstnání budeme vybírat peãlivû. KdyÏ zjistíme, Ïe nám na‰e
zamûstnání nevyhovuje, mÛÏeme se zaãít pfiipravovat tak, abychom
mohli získat zamûstnání jiné.

Modlete se
■ UkaÏte obrázek 23b „Pán nám potvrdí, zda jsme se pro zvolené

zamûstnání rozhodli správnû, jestliÏe Ho o to poÏádáme“.

Pfii hledání zamûstnání je velmi dÛleÏité, abychom usilovali o Pánovu
pomoc. Na nás je, abychom se rozhodli, av‰ak Pán nám pomÛÏe rozho-
dovat se moudfie, kdyÏ se o to budeme upfiímnû modlit. Samotná mod-
litba v‰ak nestaãí. President Brigham Young fiekl: „Moje víra mû
nevede k tomu, abych si myslel, Ïe Pán nám opatfií peãená selata [a]
chléb jiÏ namazan˘ máslem …; dá nám schopnost pûstovat obilí, získá-
vat plody zemû, zhotovovat pfiíbytky.“ (Discourses of Brigham Young
[1954], 291.)

■ Jak se slova presidenta Younga vztahují na hledání zamûstnání?

KdyÏ ãiníme své koneãné rozhodnutí, je tfieba, abychom se modlili a aby-
chom získali onen du‰evní klid, kter˘ pfiichází tehdy, kdyÏ víme, Ïe jsme
vedeni Duchem Svat˘m. Pak je tfieba, abychom podle svého rozhodnutí
zaãali jednat. Následující pfiíbûh ukazuje, jak bratr Taisho Komura
z Japonska pouÏil tyto zásady ke zmûnû svého Ïivota a zamûstnání:

Taisho Komura pracoval v Japonsku jako holiã. Jednoho dne se setkal
s misionáfii a pozdûji byl pokfitûn.

Bûhem diskusí se dozvûdûl o svûcení dne sabatu. Sabat byl v‰ak pro
nûj jako pro holiãe tím nejru‰nûj‰ím dnem. A tak se o svou situaci
v zamûstnání modlil a rozhodl se, Ïe zaãne chodit do ‰koly, aby své
zamûstnání mohl zmûnit.
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■ PoÏádejte nûkolik bratrÛ, aby vyprávûli o tom, jak jim modlitba
pomohla uãinit správná rozhodnutí ohlednû jejich zamûstnání.

Rozvíjejte profesní dovednosti
■ UkaÏte obrázek 23c „Rozvinutí nûjaké dovednosti vyÏaduje ãas a úsilí“.

Rozvíjení profesních dovedností vyÏaduje ãas a úsilí. Chceme-li zlep‰it
své pracovní pfiedpoklady, musíme b˘t ochotni se vzdûlávat a praco-
vat, abychom získali nezbytné dovednosti a odborné vzdûlání.

V rozvíjení na‰ich dovedností nám mohou pomoci uãÀovské pomûry,
korespondenãní kursy, ‰kolení v rámci na‰eho zamûstnání, veãerní
‰koly a pfiíruãky a jiné knihy. Své znalosti a dovednosti zv˘‰íme také
pohovory s potenciálními zamûstnavateli, náv‰tûvou pracovi‰tû a
samotn˘m vykonáváním rÛzn˘ch zamûstnání.

Dvûma základními dovednostmi, které nám získání zamûstnání
usnadní, je ãtení a psaní. Pokud hledáme zamûstnání a neumíme ãíst
nebo psát, máme poÏádat o pomoc nûkoho, kdo to umí. Nikdy
nemáme váhat pouÏít znalosti a informace získané od ãlenÛ rodiny,
ãlenÛ Církve a od pfiátel a znám˘ch.

■ O jaké dovednosti a talenty se mÛÏe kaÏd˘ z nás podûlit se sv˘mi
bratry v kvoru?

■ Vyzvûte pfiedem povûfieného bratra, aby fiekl, jaké sluÏby pro ucha-
zeãe o zamûstnání jsou ve va‰í oblasti k dispozici.

Chceme-li dosáhnout nûjakého cíle, musíme b˘t ochotni pro to nûco
obûtovat. To znamená, Ïe budeme ochotni udûlat v‰e potfiebné pro to,
abychom rozvinuli své dovednosti. Úspûchu dosáhneme pouze tehdy,
splníme-li dané poÏadavky a uãiníme-li pro to v‰e potfiebné. „Nebo
coÏkoli rozsíval by ãlovûk, toÈ bude i Ïíti.“ (Galatsk˘m 6:7.)

Následující pfiíbûh vypráví o tom, jak jeden ãlen Církve v JiÏním Paci-
fiku uspûl ve své snaze zlep‰it své profesní dovednosti a zaopatfiit tak
svou rodinu.

Viliami Havili se jiÏ v mládí nauãil, jak je dÛleÏité se sám snaÏit získat
vzdûlání a zdokonalovat dovednosti, které by mu umoÏnily zaopatfiit
jeho budoucí rodinu. KdyÏ se bratr Havili oÏenil, pilnû pracoval, aby
vydûlal a na‰etfiil dostatek penûz na to, aby si pak mohl koupit zlevnû-
nou zemûdûlskou pÛdu.

PÛda, kterou koupil, byla ocenûna tak nízko, protoÏe se nacházela
v kopcích nedaleko oceánu, kde mohly vûtry úrodu snadno zniãit.
Bratr Havili v‰ak na ní zaãal pilnû pracovat a pfiipravil ji na setbu.
Mnoho ãasu trávil také tím, Ïe studoval nejnovûj‰í zpÛsoby obdûlávání
pÛdy. ProtoÏe nûkteré informace, které potfieboval, byly k dispozici
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pouze ve francouz‰tinû, nauãil se sám francouzsky natolik, aby mohl
ãíst knihy o zemûdûlství.

Takto se nauãil, jak je tfieba pÛdu hnojit, coÏ se ostatní zemûdûlci v této
oblasti nikdy nesnaÏili nauãit. Nauãil se, jak pouÏívat urãité chemikálie
na ochranu proti zemûdûlsk˘m ‰kÛdcÛm a nákazám. Zjistil také, jaké
plodiny se nejlépe prodávají a které se vyváÏejí za vy‰‰í ceny. Není
tedy divu, Ïe se bratr Havili díky svému v‰estrannému úsilí a Pánovû
pomoci stal úspû‰n˘m farmáfiem.

Podobnû jako bratr Havili mÛÏeme b˘t ve svém zamûstnání úspû‰ní i
my, pokud se na to pfiipravíme nezbytn˘mi dovednostmi.

Hledejte si zamûstnání
Kvalifikovan˘ pracovník nemÛÏe zaãít pracovat, dokud neosloví svého
potenciálního zamûstnavatele. Ani ten, kdo chce podnikat, nemÛÏe
prodat své v˘robky ãi sluÏby, dokud neosloví své potenciální zákazní-
ky. Jsme-li nezamûstnaní, máme zodpovûdnost aktivnû si hledat práci.

Pokud se to nûkterému nositeli knûÏství nedafií, bude moÏná nutné,
aby poÏádal o pomoc své knûÏské kvorum. Jako ãlenové kvora si
mÛÏeme pfii hledání zamûstnání vzájemnû pomáhat. Pomoc mÛÏeme
získat také od specialisty pro podporu zamûstnanosti v na‰em kÛlu
nebo sboru. âlenové, ktefií mají otázky t˘kající se sluÏeb, jeÏ jsou
k dispozici prostfiednictvím Církve, se mohou zeptat svého vedou-
cího kvora nebo biskupa.

■ Jaké pracovní pfiíleÏitosti jsou k dispozici ve va‰í oblasti? Co mÛÏeme
jako ãlenové kvora dûlat, abychom si vzájemnû pomohli najít práci?

Zdokonalování pracovních návykÛ
Apo‰tol Pavel bratfiím v Církvi radil, aby byli „v pracech neleniví“
(¤ímanÛm 12:11). VÏdy se máme snaÏit dûlat to nejlep‰í a hledat zpÛ-
soby, jak mÛÏeme zlep‰ovat své pracovní návyky. K tomu je tfieba, aby-
chom mûli k práci správné postoje. Následující seznam nám mÛÏe
pomoci nezapomínat na nûkteré z mnoha dÛleÏit˘ch pracovních návykÛ:

VyuÏívám dobfie svÛj ãas?

Spolupracuji se zamûstnavatelem, vedoucím a sv˘mi spolupracovníky?

UÏívám prostfiedky nebo majetek svého zamûstnavatele pro osobní
potfiebu, aniÏ bych to mûl dovoleno nebo za to platil?

Chodím do práce vãas a vracím se vãas z pfiestávek?

Vykonávám svou práci nejlépe, jak umím?

Chovám se laskavû ke sv˘m spolupracovníkÛm, vedoucímu a
zamûstnavateli?
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Následující pfiíbûh ukazuje, jak byl jeden z na‰ich církevních vedoucích
poÏehnán díky tomu, Ïe zdokonaloval své pracovní dovednosti:

President Heber J. Grant se jako dospívající chlapec nauãil, jak je dÛle-
Ïité zdokonalovat své pracovní dovednosti a vynakládat zvlá‰tní úsilí.
Jednoho dne, kdyÏ hrál s ostatními chlapci kuliãky, uvidûli úãetního
z banky. Jeden z chlapcÛ fiekl: „Ten si vydûlá 150 dolarÛ mûsíãnû.“
Heber si spoãítal, Ïe by musel kaÏd˘ den vyãistit 120 párÛ bot, aby si
za mûsíc vydûlal tolik penûz. A tak se na tom místû a v té chvíli roz-
hodl, Ïe jednoho dne bude úãetním v bance.

V té dobû se v‰echny bankovní zápisy a úãty psaly ruãnû perem a jed-
ním z poÏadavkÛ, které musel dobr˘ úãetní splÀovat, bylo to, Ïe musel
umût úhlednû psát. Aby tedy mohl Heber toto místo získat, cviãil se
nejprve v psaní.

Zpoãátku psal tak ‰patnû, Ïe si z nûj kvÛli tomu dûlali kamarádi
legraci. To se dotklo jeho hrdosti, a tak fiekl: „Jednoho dne vám v kra-
sopisu budu moci dávat lekce.“ Díky své snaze nauãit se této doved-
nosti se pozdûji stal uãitelem krasopisu na univerzitû. Ostatní lidé si u
nûj nechávali psát blahopfiání, svatební oznámení a poji‰Èovací, bur-
zovní a právní dokumenty.

¤ekl: „Jednou jsem si na Nov˘ rok vydûlal 20 dolarÛ jen tím, Ïe jsem
na ãtyfiicet tuctÛ lístkÛ napsal nápis ·Èastn˘ nov˘ rok a do rohu jméno
daného ãlovûka. … KdyÏ pfii‰el [pfií‰tí] Silvestr, zÛstal jsem v kanceláfii
pomûrnû dlouho a psal jsem tam pozvánky. Pfii‰el tam za mnou pan
Wadsworth, mÛj [vedoucí], a radostnû podotkl, Ïe se na‰í firmû dafií. …
Poukázal na to, Ïe [pro jinou firmu] vedu úãetní knihy, aniÏ bych za to
dostával zaplaceno. ¤ekl o mnû je‰tû nûkolik dal‰ích pochvaln˘ch
poznámek, které mû velmi potû‰ily. A pak mi podal … 100 dolarÛ, coÏ
bylo dvakrát tolik, neÏ bych si za svou práci navíc zaslouÏil. Av‰ak pocit
uspokojení z toho, Ïe jsem získal pfiízeÀ a dÛvûru svého zamûstnavatele,
byl pro mû cennûj‰í neÏ dvakrát sto dolarÛ.“ (Viz Bryant S. Hinckley,
Heber J. Grant: Highlights in the Life of a Great Leader [1951], 39–42.)

Závûr
Schopnost pracovat je poÏehnáním. Pán nám skrze své proroky fiekl, Ïe
na‰í zodpovûdností je pracovat a zaopatfiit svou rodinu. Dobr˘m pra-
covním návykÛm a dovednostem se mÛÏeme nauãit jak praxí, tak od
druh˘ch lidí, ktefií s tím mají zku‰enosti. Abychom dokázali najít uspo-
kojivé zamûstnání, máme shromáÏdit dostupné informace, modlit se o
svém rozhodnutí a rozvíjet své profesní dovednosti.

V˘zva
Vytvofite si plán, podle nûjÏ se zdokonalíte v jedné z oblastí, které jsou
uvedeny v seznamu pracovních návykÛ v této kapitole.
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Dal‰í ver‰e z písem
■ Nauka a smlouvy 31:5 (dûlník je hoden své mzdy)

■ Nauka a smlouvy 42:42 (lenoch nezíská tatáÏ poÏehnání jako ten,
kdo pracuje)

Pfiíprava uãitele
NeÏ budete uãit tuto lekci:

1. V pfiíruãce Zásady evangelia si pfieãtûte kapitolu 27 „Práce a osobní
zodpovûdnost“.

2. Zopakujte si lekci 12 v této pfiíruãce „Zodpovûdnost otce za blaho
rodiny“.

3. Povûfite nûkterého bratra, aby zjistil, jaké ‰koly a dal‰í sluÏby jsou ve
va‰í oblasti k dispozici pro toho, kdo chce zlep‰it své pracovní pfiíle-
Ïitosti nebo zdokonalit své dovednosti. Má-li vá‰ sbor nebo kÛl spe-
cialistu pro podporu zamûstnanosti, mÛÏete ho poÏádat o to, aby
tyto informace pfiednesl on.

4. Povûfite bratry vyprávûním pfiíbûhÛ, ãtením ver‰Û z písem nebo
citátÛ, jak to uznáte za vhodné.
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Cílem této lekce je pomoci nám porozumût tomu, proã je dÛleÏité, aby-
chom si tûlo udrÏovali zdravé.

Úvod
Na zemi jsme pfii‰li mimo jiné proto, abychom získali fyzické tûlo. Pre-
sident Brigham Young prohlásil: „Na‰e smrtelné tûlo je pro nás velmi
dÛleÏité; bez nûj bychom nemohli b˘t nikdy oslaveni ve vûãnostech,
které pfiijdou.“ (Discourses of Brigham Young [1954], 56.)

Aãkoli bude na‰e tûlo ve vûãnosti oslaveno (viz Alma 11:42–44), v tom-
to Ïivotû trpí nemocemi, bolestmi a zranûními. Nûktefií z nás jsou posti-
Ïení doãasnû, jiní jsou postiÏení po cel˘ Ïivot. Ale aÈ uÏ jsou jejich
podmínky jakékoli, tûlo je pro nás dÛleÏité, protoÏe nám pomáhá
postupovat k dokonalosti.

âlovûk je duchovní i fyzickou bytostí; toto fyzické a duchovní nemÛÏe
b˘t oddûleno. Ná‰ duch nemÛÏe dosáhnout svého plného potenciálu bez
podpory a síly tûla (viz NaS 93:33–34). Máme se rozvíjet duchovnû a
intelektuálnû, ale nesmíme zapomínat na to, Ïe se máme rozvíjet i
fyzicky.

President David O. McKay prohlásil: „Zdrav˘ ãlovûk, kter˘ peãuje o
své fyzické tûlo, má sílu a vitalitu; jeho chrám je místem, kde mÛÏe
jeho duch dobfie pfieb˘vat. … Je proto nutné, abychom o své fyzické
tûlo peãovali a fiídili se zákony fyzického zdraví a ‰tûstí.“ („The
‚Whole‘ Man“, Improvement Era, Apr. 1952, 221.)

PoÏehnání, která nám zdraví pfiiná‰í
Zdravé tûlo nám prospívá napfiíklad takto:

Jsme schopni lépe slouÏit
âím zdravûj‰í jsme, tím více jsme schopni slouÏit druh˘m a pfiiná‰et
tak radost jim i sobû.

Jsme lep‰ími vedoucími
JelikoÏ vedoucí potfiebují k vykonávání svého povolání sílu a energii, je
tfieba, aby byli co nejzdravûj‰í.
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Cítíme se lépe a nahlíÏíme lépe i na druhé
KdyÏ si udrÏujeme tûlo zdravé, cítíme se dobfie a pracujeme s nad‰ením.
Jsme také trpûlivûj‰í a laskavûj‰í k druh˘m a chováme k nim více lásky.

Jsme schopni zaopatfiovat sebe i svou rodinu
âím zdravûj‰í je na‰e tûlo, tím lépe jsme schopni pracovat, a tak zao-
patfiovat sebe i svou rodinu.

UdrÏování fyzického zdraví
Mnoho zdravotních problémÛ je zpÛsobeno neãist˘mi Ïivotními pod-
mínkami, nemocemi, nadváhou, ‰patnou stravou, vyãerpáním a nedo-
statkem cviãení. Tyto zdravotní problémy nás mohou ovlivÀovat, aÈ
Ïijeme kdekoli. Abychom mohli tyto zdravotní problémy fie‰it nebo jim
pfiedcházet, musíme je nejprve identifikovat. KdyÏ jsme to uãinili,
mÛÏeme vytvofiit urãit˘ program odpovídající na‰emu ãasovému roz-
vrhu, a tento program nám bude pomáhat udrÏovat si tûlo zdravé. UÏi-
teãné informace o tom, jak takov˘ program péãe o zdraví vytvofiit, nám
mÛÏe poskytnout místní zdravotní stfiedisko.

Souãástí na‰eho osobního a rodinného programu péãe o zdraví má
b˘t toto:

Poslu‰nost Slova moudrosti
Pán nám fiekl, Ïe do svého tûla nemáme pfiijímat urãité látky. Patfií mezi
nû tabák, káva, ãaj, alkohol, drogy a urãité druhy jídel. Na druhé stranû
nám urãitá jídla a nápoje doporuãil, neboÈ nám pomáhají udrÏovat si
tûlo zdravé. Tûm, ktefií dodrÏují Slovo moudrosti, je slíbeno zdraví,
moudrost a ochrana (viz NaS 89:18–21).

■ AÈ nûjak˘ bratr shrne obsah Slova moudrosti v Nauce a smlouvách
89:1–17.

Následující pfiíbûh je ukázkou nûkolika poÏehnání, která pfiicházejí,
kdyÏ dodrÏujeme Slovo moudrosti.

„Pfied více neÏ ‰edesáti lety, kdyÏ mi je‰tû nebylo ani 12 let, jsem se
sv˘m otcem pracoval pfii Ïních. Otec obilí sekal a já jsem je svazoval do
[snopÛ]. Byla to tûÏká práce, den za dnem.

Jednou v sobotu jsme zaãali [pracovat] hned za svítání a skonãili jsme
v pÛl deváté veãer. Byl jsem tak unaven˘, Ïe bych si lehl a usnul i bez
veãefie.

Otec se na mû podíval a laskavû mi fiekl: ‚Lee, to obilí, co jsem dnes
posekal, bylo je‰tû zelené. Jestli ho sváÏeme [do snopÛ] aÏ v pondûlí,
zrno se srazí. Musíme to udûlat je‰tû dnes veãer. Mûsíc svítí jasnû.
Myslí‰, Ïe bys mi mohl pomoci?‘
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Potlaãil jsem slzy a pfiik˘vl jsem.

Otec pak fiekl: ‚Tak dobfie, je‰tû si dáme malou veãefii. …‘

Rychle jsme snûdli chleba s mlékem, ale já jsem byl stále je‰tû tak una-
ven˘, Ïe jsem sotva udrÏel hlavu. KdyÏ otec ode‰el nakrmit vepfie,
zÛstal jsem sedût u stolu a trpnû jsem si fiíkal: ‚Nikdy jsem nekoufiil
ani nepil. Slovo moudrosti jsem vÏdy dodrÏoval. V Nauce a smlou-
vách se pí‰e, Ïe pokud dodrÏujeme Slovo moudrosti, tak pobûÏíme, a
nebudeme znaveni, a pÛjdeme, a nebudeme umdlévat. A nyní jsem
tak unaven˘, Ïe ani nezvednu hlavu.‘ Ústa se mi chvûla, jak jsem pfie-
máhal slzy vyãerpání.

NedokáÏu popsat, co se pak stalo, ale mûl jsem pocit, jako by mi do
tûla vstoupil nádhern˘ paprsek bílého svûtla, kter˘ naplnil kaÏdou ãás-
teãku mé bytosti. KdyÏ se otec vrátil, vstal jsem a ‰li jsme na pole.

MÛj otec pracoval vÏdy velmi rychle, ale toho veãera mi nestaãil, i
kdyÏ pracoval, jak nejrychleji mohl. Bûhal jsem pro snopy a házel jsem
je [do fiady – jedné po druhé], i kdyÏ byly mnohem tûÏ‰í neÏ já. Nikdy
nezapomenu na údiv, kter˘ se zraãil v otcov˘ch oãích.“ (Leo W. Spen-
cer, „To Run and Not Be Weary“, Ensign, Mar. 1974, 45.)

Práce
Práce je poÏehnáním. NejenÏe nám umoÏÀuje zabezpeãovat potfieby
a zdraví rodiny, ale také udrÏuje na‰e tûlo i mysl aktivní a bdûlé.
(Viz 1. Tessalonicensk˘m 4:11–12 a Îalm 128:2–3.)

Dostateãn˘ odpoãinek
Nûktefií lidé nespí dostateãnû dlouho, a nejsou proto náleÏitû odpo-
ãatí. Jiní lidé spí déle, neÏ je potfieba. Pán nám fiekl, Ïe máme spát tak
dlouho, jak potfiebujeme, ale ne více. KaÏd˘ z nás je jin˘, a proto
musíme odpoãívat podle sv˘ch potfieb. Pán nám v‰ak fiekl, Ïe máme
chodit vãas spát a vstávat brzy, aby na‰e tûlo a mysl mohly b˘ti oÏi-
veny. (Viz NaS 88:124.)

Osobní hygiena
Abychom pfiede‰li nemocím, máme se pravidelnû m˘t, ãistit si zuby a
m˘t si ruce. Také si máme pravidelnû prát obleãení, loÏní prádlo a
um˘vat nádobí.

Nemocím mÛÏeme zabránit i tím, Ïe se chráníme pfied bakteriemi.
Toho dosáhneme tím, Ïe si budeme domov chránit pfied hmyzem a
rÛzn˘mi zvífiaty a budeme likvidovat zvífiecí i lidsk˘ odpad. Ze stej-
ného dÛvodu máme potraviny skladovat na ãistém, bezpeãném místû.

Vhodná strava
Vhodná strava se skládá z rÛzn˘ch druhÛ potravin z jednotliv˘ch
potravinov˘ch skupin, které mají b˘t v jídle zastoupeny kaÏd˘ den.
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Potfiebujeme jíst maso a Ïivoãi‰né produkty, ovoce a zeleninu, mléãné
v˘robky, obiloviny a ‰krobovité plodiny. (Dal‰í informace viz pfiíruãka
Îena Svat˘ch posledních dnÛ – základní pfiíruãka pro Ïeny, ãást A, lekce 22
„V˘Ïiva rodiny“.)

Lékafiská a zubní péãe
Sebe i svou rodinu mÛÏeme pfied nûkter˘mi nemocemi ochránit tím,
Ïe se necháme ooãkovat a Ïe budeme chodit na pravidelné zdravotní
prohlídky. Ve vût‰inû ãástí svûta oãkování provádûjí zdravotnická zafií-
zení nebo lékafii. Stejnû tak se máme pravidelnû podrobovat i zubní
prohlídce.

Tûlesn˘ pohyb a odpoãinkové ãinnosti
■ UkaÏte obrázky 24a „Pravideln˘ tûlesn˘ pohyb je nezbytn˘ pro udrÏení

dobrého zdraví“ a 24b „Cviãení je velmi vhodnou rodinnou ãinností“.

Vedle vhodné stravy je pro zdravé tûlo nezbytn˘ také pravideln˘
tûlesn˘ pohyb. Cviãení a sportu se mÛÏeme vûnovat samostatnû nebo
jako rodina. Rekreaãní sporty jsou prospû‰né mimo jiné i proto, Ïe je
to pro nás pfiíleÏitost b˘t s rodinou. NejenÏe to bude kaÏdého ãlena
rodiny ke cviãení a sportu více motivovat, ale také se v‰ichni budou
cítit blíÏ sobû navzájem.

Jedním vynikajícím sportem, kter˘ mÛÏe provádût témûfi kdokoli, je
bûhání. Bûhat mÛÏeme témûfi kdekoli a kdykoli. Bûh na místû a chÛze
jsou také dobr˘m cviãením. Basketbal, fotbal, házená, plavání, cyklis-
tika a jiné sporty jsou pro nás cviãením, ale i odpoãinkem.

NeÏ zaãneme s jak˘mkoli intenzivním cviãebním programem, máme se
podrobit lékafiskému vy‰etfiení. Tím, Ïe nám lékafi poradí s na‰ím cvi-
ãebním programem a my se jeho radou budeme fiídit, se vyhneme
tomu, abychom dûlali nûco, co nám u‰kodí, místo aby nám to
pomohlo.

Závûr
Nezbytn˘m pfiedpokladem zdravého Ïivota je rovnováha. To znamená,
Ïe musíme usilovat o to, abychom dosáhli rovnováhy mezi prací,
odpoãinkem a zábavou. President Brigham Young radil:

„SnaÏme se proto co nejvíce prodlouÏit souãasn˘ Ïivot tím, Ïe dodrÏu-
jeme v‰echny zdravotní zákony, a tím, Ïe zachováváme správnou rov-
nováhu mezi prací, studiem, odpoãinkem a zábavou, a pfiipravme se
tak na lep‰í Ïivot. Uãme tûmto zásadám své dûti, aby … mohly b˘t
uãeny poloÏit základ pro zdraví a sílu.“ (Discourses of Brigham Young
[1954], 186.)
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Církev potfiebuje nositele knûÏství, ktefií jsou pfiipraveni duchovnû,
intelektuálnû i fyzicky. Dobr˘ zdravotní stav nám pomáhá vykonávat
na‰e mnohé zodpovûdnosti efektivnû.

V˘zva
Identifikujte své zdravotní problémy.

Vytvofite si osobní i rodinn˘ plán pro dosaÏení dobré fyzické kondice.

Dal‰í ver‰e z písem
■ Pfiísloví 23:19–23 (máme moudfie vybírat to, co pijeme a jíme)

■ Pfiísloví 31:1–4 (nemáme se zneãi‰Èovat siln˘mi nápoji a nemorálností)

Pfiíprava uãitele
NeÏ budete uãit tuto lekci:

1. V pfiíruãce Zásady evangelia si pfieãtûte kapitolu 27 „Práce a osobní
zodpovûdnost“ a kapitolu 29 „PánÛv zákon zdraví“.

2. Povûfite nûkterého bratra, aby pfiednesl pûtiminutov˘ pfiíspûvek o
obsahu Slova moudrosti (NaS 89:1–17).

3. Povûfite bratry vyprávûním pfiíbûhÛ, ãtením ver‰Û z písem nebo
citátÛ, jak to uznáte za vhodné.



SLUÎBA
SPOLEâNOSTI 

A VLASTI
L e k c e  2 5

177

Cílem této lekce je pomoci nám porozumût na‰im zodpovûdnostem
vÛãi spoleãnosti i na‰í vlasti.

Úvod
Jako ãlenové Církve JeÏí‰e Krista máme pociÈovat bratrství ke v‰em
lidem ve v‰ech zemích svûta, a zvlá‰tû pak k tûm, ktefií Ïijí v na‰em
sousedství, mûstû a státû. Máme b˘t oddaní své vlasti a svému národu
a dûlat v‰e, co je v na‰ich silách, abychom pomáhali vládû své zemû
uspokojovat potfieby lidí.

V Nauce a smlouvách se pí‰e: „Vûfiíme, Ïe vlády byly ustanoveny
Bohem k prospûchu ãlovûka; a Ïe on ãiní lidi zodpovûdn˘mi za jejich
ãiny ve vztahu k nim.“ (NaS 134:1.)

Na‰e osobní zodpovûdnosti
Mnoho problémÛ ve spoleãnosti vzniká tím, Ïe jednotlivci a rodiny
neÏijí ãestnû a morálnû nebo Ïe nepracují pro svou obÏivu. Pfiedtím,
neÏ mÛÏeme b˘t spoleãnosti nebo své vlasti nûjak uÏiteãní, musíme
sami vést ãestn˘ a spofiádan˘ Ïivot. Nejprve se musíme postarat o
sebe a svou rodinu a snaÏit se pfiekonat v‰echny problémy, které nás
nûjak ovlivÀují.

Na‰í nejvût‰í zodpovûdností je Ïít podle evangelia, které bude pomáhat
nám i druh˘m. Ná‰ pfiíkladn˘ Ïivot mÛÏe ovlivnit druhé mnohem více
neÏ to, co bychom jim mohli fiíci. Napfiíklad v Knize Mormonovû Pán
lidem v jednom zlovolném mûstû fiekl, Ïe je u‰etfiil jen díky modlitbám
spravedliv˘ch lidí, ktefií v dané zemi Ïili.

■ PoÏádejte nûkterého bratra, aby pfieãetl Almu 10:22–23.

Pán nûkdy Ïehná celé spoleãnosti jen díky spravedlivosti nûkolika
málo lidí. Star‰í David O. McKay mluvil o tom, proã je nutné, aby ãle-
nové Církve byli dobr˘m pfiíkladem: „V‰ichni mají s hrdostí vytváfiet
z ‚mormonismu‘ synonymum pro dÛvûryhodnost, umírnûnost, cud-
nost, ãestnost, spravedlnost – to v‰e jsou základní zásady Církve
JeÏí‰e Krista Svat˘ch posledních dnÛ, a tím, Ïe je v Ïivotû ztûlesÀu-
jeme, pfiispíváme k promûnû spoleãnosti, své náboÏenství pfiemûÀu-
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jeme na lep‰í spoleãenské podmínky a lidem zde a nyní pfiiná‰íme
spasení a mír.“ (Conference Report, Oct. 1927, 14.)

Spoleãnost i svou zemi mÛÏeme velmi posílit tím, Ïe vedeme ãestn˘ a
spofiádan˘ Ïivot, staráme se o svou rodinu a modlíme se o sílu, aby-
chom byli dobr˘m pfiíkladem.

Na‰e zodpovûdnosti vÛãi lidem ze sousedství a z na‰eho mûsta
■ UkaÏte obrázek 25a „Souãástí na‰í zodpovûdnosti vÛãi Bohu je i

sluÏba druh˘m“.

Obce a mûsta, v nichÏ Ïijeme, naléhavû potfiebují spolehlivé a ãestné
obãany, ktefií jsou ochotni pomáhat. Pán od nás oãekává, Ïe budeme
mít rádi lidi ve svém okolí a své pfiátele a Ïe jim budeme slouÏit. To od
nás nevyÏaduje Ïádné velké obûti. Pfiátelství je ãasto zaloÏeno na drob-
n˘ch projevech laskavosti. B˘t dobr˘m sousedem mimo jiné znamená
v‰ímat si potfieb druh˘ch, vãetnû vdov a sirotkÛ. Nejvíce mÛÏeme
lidem kolem sebe poslouÏit tím, Ïe je seznámíme s evangeliem. AÈ uÏ
na to zareagují jakkoli, máme je mít stále rádi a slouÏit jim.

■ PoÏádejte nûjakého bratra, aby pfieãetl Nauku a smlouvy 58:27–28.
Zamyslete se na chvíli nad nûkter˘mi problémy, kter˘m ãelí lidé ve
va‰í obci nebo ve va‰em mûstû. Které „dobré vûci“ mÛÏeme ve své
obci nebo mûstû napfiíklad podporovat?

Vzdûlání
V nûkter˘ch oblastech je potfieba postavit nebo roz‰ífiit ‰kolu. Jinde
‰koly potfiebují lep‰í uãebnice, uãební pomÛcky nebo uãební metody.
Následující pfiíbûh vypráví o tom, jak nûkolik Svat˘ch posledních dnÛ
zlep‰ilo kvalitu v˘uky ve ‰kole, kde se uãily jejich dûti:

„Jedním z charakteristick˘ch rysÛ na‰eho milovaného mûsta Seattlu ve
státû Washington byl skvûl˘ systém vefiejn˘ch ‰kol. Bûhem onûch dva-
ceti let, kdy jsme tam Ïili, nás to nûkolikrát lákalo pfiestûhovat se
nûkam na pfiedmûstí, ale nakonec jsme se vÏdy rozhodli zÛstat v centru
– ãásteãnû i kvÛli tomu, Ïe jsme si velmi cenili pfiíleÏitostí ke vzdûlání,
které se na‰im tfiem dûtem nabízely v tamních vefiejn˘ch ‰kolách. …

V posledních letech jsme si v‰ak v‰imli, jak se ‰kolství kvÛli zmûnám
v jeho fiízení zaãalo vzdalovat sv˘m dfiívûj‰ím dobr˘m a osvûdãen˘m
finanãním i vzdûlávacím zásadám. … Radikálnû se zaãaly mûnit uãební
metody i osnovy. … Dal‰í opatfiení vedla k morálnímu úpadku stu-
dentÛ, coÏ mûlo za následek váÏné problémy v oblasti bezpeãnosti,
morálky a uÏívání drog.

Toto alarmující zhor‰ení mnoho z nás motivovalo ke zv˘‰ené aktivitû a
práci ve SdruÏení rodiãÛ a uãitelÛ a ve volen˘ch ‰kolsk˘ch radách.
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V pomûrnû rozsáhlé oblasti spadající pod jednu stfiední ‰kolu – témûfi
totoÏné s oblastí na‰eho sboru – nás znepokojení rodiãe a pfiátelé [zvo-
lili] do funkcí v obou tûchto organizacích.

Díky zku‰enostem z Církve, kde se vÏdy snaÏíme pfii fie‰ení problémÛ
spolupracovat, zaãali ãlenové Církve ovlivÀovat ‰kolskou správu. Díky
na‰í podpofie dobr˘ch programÛ jsme byli schopni dosáhnout dobro-
volného návratu k tradiãním uãebním osnovám a metodám. Abychom
sníÏili zastra‰ování studentÛ a fyzické útoky na chodbách i v jin˘ch
‰kolních prostorách a abychom dosáhli poklesu v uÏívání drog a
morálním zneuÏívání, zajistili jsme více dozoru nad studenty. Dosáhli
jsme tím zv˘‰eného zájmu rodiãÛ i jejich vût‰ího zapojení a také jsme
[do na‰ich organizací pfiibrali studenty samotné]. … Lidem ve mûstû
jsme tak dokázali, Ïe rozhodnutí sv˘ch zvolen˘ch zástupcÛ opravdu
mohou ovlivnit. …

Tyto zku‰enosti opût potvrdily, Ïe Svatí posledních dnÛ, kdyÏ se spojí
ve spolupráci a kdyÏ se opravdu snaÏí prosadit, mohou ovlivnit velké
mnoÏství lidí.

Toto svûdectví mû vedlo k tomu, abych se [angaÏoval] v dal‰ích oblas-
tech práce pro vefiejnost, v obchodû, politice a zákonodárství. Pfiesvûd-
ãilo mû to, Ïe Svatí posledních dnÛ nejen musejí, ale také mohou
vyvolat spoleãenské zmûny, které jsou tak naléhavû nutné.“ (David L.
Tomlinson, „We Changed Our Children’s Schools“, Ensign, June 1976,
52–53.)

■ Jaké potfieby má ‰kolství v na‰em bydli‰ti? Jak˘m zpÛsobem
mÛÏeme jako jednotlivci a jako knûÏské kvorum pomoci?

Morálka
Na‰í zodpovûdností je budovat spoleãnost s vysok˘mi mûfiítky a
morálkou. ZaÏívá-li spoleãnost, ve které Ïijeme, úpadek v oblasti
morálních hodnot, mÛÏeme spoleãnû pracovat na fie‰ení tûchto problé-
mÛ. Morální zlo mÛÏe b˘t ãasto zastaveno jen tehdy, spojí-li proti
nûmu síly více lidí.

■ Jaké morální problémy existují v místû na‰eho bydli‰tû? Jak mÛÏeme
pfiispût k jejich vyfie‰ení?

Zdraví a bezpeãnost
Situace v oblasti zdravotnictví a bezpeãnosti by se dala zlep‰it ve vût-
‰inû mûst a obcí. Nûkterá mûsta potfiebují zlep‰it situaci v dopravû
nebo v oblasti bezpeãnostních opatfiení. Jinde potfiebují lep‰í vodo-
vodní systém nebo zdravotnická zafiízení.

SnaÏíme-li se slouÏit své obci nebo mûstu, musíme se zamyslet nad
jejich specifick˘mi potfiebami v oblasti zdravotnictví a bezpeãnosti.
KdyÏ si ujasníme, které problémy je tfieba fie‰it ze v‰eho nejdfiíve,
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mÛÏeme si vybrat jeden z nich a vytvofiit si plán, jak pomÛÏeme s jeho
fie‰ením. âlenové Církve pomáhají v oblasti zdravotnictví a bezpeã-
nosti ve své obci ãi mûstû v mnoha projektech. Aby zlep‰ili Ïivot v obci
nebo mûstû, v nichÏ Ïijí, nûktefií z nich napfiíklad zastávají funkce
v politice, slouÏí v rÛzn˘ch v˘borech nebo vykonávají rÛzné dobro-
volné práce.

Ted Brewerton, nositel knûÏství z Calgary v Kanadû, je pfiíkladem toho,
co mÛÏe jeden ãlovûk vykonat pro své mûsto. Bratr Brewerton byl
vyhlá‰en nejlep‰ím pracovníkem provincie ve farmaceutické oblasti za
svou práci v boji proti uÏívání drog. Roz‰ifioval letáky, pofiádal pfied-
ná‰ky, nav‰tûvoval ‰koly a pomáhal vládním úfiedníkÛm s regulací uÏí-
vání drog. Mûl zásadní vliv na Ïivot stovek lidí. (Viz Janice Smith,
„Making a Difference“, Ensign, June 1976, 50.)

Nûktefií Svatí posledních dnÛ se vymlouvají, Ïe pro nû je zbyteãné
vûnovat ãas své obci ãi mûstu, protoÏe stejnû tím ke zlep‰ení spoleã-
nosti nijak nepfiispûjí, nebo proto, Ïe na to nemají ãas. V‰ichni
mÛÏeme zmûnit vûci k lep‰ímu, budeme-li se zapojovat do vefiejného
dûní a udûláme-li nûco pro zlep‰ení Ïivota ve své obci ãi mûstû.

■ Diskutujte o tom, jaké potfieby má zdravotnictví a bezpeãnost v na‰í
oblasti. Co mÛÏeme jako nositelé knûÏství udûlat, abychom tyto
potfieby uspokojili?

SluÏba sociální péãe
Je obzvlá‰tû dÛleÏité, aby Svatí posledních dnÛ byli ochotni pomáhat
druh˘m v dobách nouze. Dobr˘m pfiíkladem takové sluÏby je pfiípad
z roku 1976, kdy se poblíÏ Rexburgu v Idahu protrhla pfiehradní nádrÏ
a voda zaplavila nûkolik mûst v jeho okolí. âlenové Církve ze v‰ech
okolních státÛ se rozhodli pomoci vyãistit mûsta, která byla zniãena
nebo po‰kozena. Mladí lidé a ãlenové knûÏsk˘ch kvor si najali auto-
busy a vypravili se do zaplavené oblasti. Pomohli s úklidem mûst,
opravou a stavbou nov˘ch domÛ. Nûkolik muÏÛ a Ïen se staralo o
dûti, aby rodiãe mohli opravovat svÛj po‰kozen˘ dÛm. Za nûkolik
t˘dnÛ byla vût‰ina úklidov˘ch prací hotova, a to díky dobrovolné práci
ãlenÛ Církve, ktefií chtûli slouÏit sv˘m bliÏním.

Zodpovûdnosti vÛãi vlasti
President N. Eldon Tanner fiekl: „Od kaÏdého ãlovûka se oãekává, Ïe
bude vûrn˘ své rodné zemi – zemi, kde se narodil, zemi, kde Ïije, pra-
cuje a vychovává svou rodinu.“ (Conference Report, Apr. 1976, 73;
nebo Ensign, May 1976, 48.) Je tfieba, abychom ke své vlasti a národu
chovali lásku a pfiáli si pro nû to nejlep‰í. Takováto láska se pfiirozenû
dostavuje, kdyÏ se uãíme oceÀovat historii a obûti tûch, ktefií pomáhali
budovat a posilovat na‰i zemi.
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B˘t vûrn˘ své vlasti neznamená, Ïe musíme souhlasit se v‰emi, kdo
tento stát vedou. Vût‰ina tûchto pfiedstavitelÛ se v‰ak snaÏí opravdu
upfiímnû dûlat to, co je správné, a my je v tom máme podporovat.
Máme se dennû modlit, aby se správnû rozhodovali a aby dûlali to,
co je správné. KdyÏ se president Harold B. Lee jednou setkal s presi-
dentem Spojen˘ch státÛ, „ujistil ho, Ïe bez ohledu na to, kdo je presi-
dentem a z jaké je politické strany, my [Církev] ãasto poklekáme a
modlíme se k Bohu, aby nás on i ostatní vÛdci tohoto státu a celého
svûta dokázali provést [problémy na‰í doby]“. (Conference Report,
Apr. 1972, 120; nebo Ensign, July 1972, 29.)

Své zemi slouÏíme také tím, Ïe dodrÏujeme její zákony. Mír je moÏné
zajistit jen tehdy, pokud se v‰ichni fiídí zákony. Ve dvanáctém ãlánku
víry se pí‰e: „Vûfiíme, Ïe máme b˘ti podfiízeni králÛm, presidentÛm,
vládcÛm a vefiejn˘m zástupcÛm, Ïe máme b˘ti poslu‰ni zákona, Ïe ho
máme ctíti a podporovati.“

■ Diskutujte o tom, jak mÛÏeme chovat v úctû vefiejné ãinitele a jak
mÛÏeme b˘t poslu‰ni zákona. Jak mÛÏeme pomáhat mlad˘m
muÏÛm pfiipravit se na to, aby mohli slouÏit své obci, mûstu a zemi?

V kaÏdé zemi se zákony tvofií jin˘m zpÛsobem. Nûkteré zemû sv˘m
obãanÛm umoÏÀují, aby si zvolili zástupce, ktefií pak pfii tvorbû zákonÛ
pomáhají. Obzvlá‰tû v tûchto zemích mají Svatí posledních dnÛ povin-
nost b˘t informováni o vefiejn˘ch záleÏitostech a podporovat dobré lidi
jako kandidáty do úfiadu. V zemích, kde se konají vefiejné volby, má
volit kaÏd˘ obãan.

Povinnosti vÛãi své zemi mÛÏeme plnit napfiíklad takto:

1. B˘t vûrni své zemi a národu.

2. Modlit se za ty, ktefií nás vedou.

3. DodrÏovat zákony.

4. B˘t informováni o vefiejn˘ch záleÏitostech.

5. Podporovat ãestné a moudré vÛdce.

Závûr
Jako Svatí posledních dnÛ máme zodpovûdnost vÛãi své obci, mûstu a
zemi. Máme povinnost Ïít spravedlivû a pomáhat fie‰it problémy a
uspokojovat potfieby celé na‰í spoleãnosti.

V˘zva
Vyberte si jeden zpÛsob, jak mÛÏete pomoci své obci nebo mûstu.
Vytvofite si plán a zaãnûte ho tento t˘den realizovat.
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Se sv˘m kvorem se dohodnûte, co byste jako skupina nositelÛ knûÏství
mohli udûlat pro zlep‰ení va‰í obce ãi mûsta.

V rodinn˘ch modlitbách se modlete za pfiedstavitele své obce, mûsta a
státu, aby vás vedli ve spravedlivosti.

Dal‰í ver‰e z písem
■ 1. Timoteovi 1:8–10 (potfieba zákonÛ)

■ 1. Timoteovi 2:1–2 (máme se modlit za vÛdce své zemû)

■ Titovi 3:1 (máme poslouchat ty, ktefií nám vládnou)

■ 1. Petrova 2:13–14 (máme se podfiídit zákonÛm, které vytvofiila na‰e
vláda)

■ Mosiá‰ 29 (král Mosiá‰ mluví o vládû)

■ Nauka a smlouvy 134 (potfieba zákonÛ a zásady vlády)

Pfiíprava uãitele
NeÏ budete uãit tuto lekci:

1. Zjistûte, co dobrého ve va‰em okolí by potfiebovalo pomoc
va‰eho kvora.

2. Povûfite bratry vyprávûním pfiíbûhÛ, ãtením ver‰Û z písem nebo
citátÛ, jak to uznáte za vhodné.
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Cílem této lekce je pomoci nám porozumût tomu, jak získat a prohlu-
bovat silné svûdectví o evangeliu JeÏí‰e Krista.

Úvod
Na zaãátek lekce si zazpívejte píseÀ „Já vím, Ïe Ïije Spasitel“ (ZNPPD 1,
str. 64).

Svûdectví o evangeliu JeÏí‰e Krista je jednou z nejcennûj‰ích vûcí, které
mÛÏeme vlastnit. President David O. McKay si to uvûdomil jiÏ v mládí.
¤ekl: „Hladovûl jsem po nûm; mûl jsem pocit, Ïe kdybych ho [svûdec-
tví] mohl získat, v‰echno ostatní by se zdálo bezv˘znamné.“ („A Perso-
nal Testimony“, Improvement Era, Sep. 1962, 628.)

Na‰e svûdectví nás bude podporovat po cel˘ Ïivot, kdyÏ pfiijdou tûÏ-
kosti a zkou‰ky. Abychom v takov˘ch ãasech vytrvali ve zkou‰kách
víry, nemÛÏeme se drÏet svûdectví druh˘ch, n˘brÏ budeme se muset
spolehnout na své vlastní svûdectví.

Co je to svûdectví?
MoÏná si pamatujeme, jaké to bylo, kdyÏ jsme se poprvé setkali s mi-
sionáfii a uãili jsme se evangeliu nebo kdyÏ jsme se setkali s nûk˘m,
kdo nám pomohl získat svûdectví. Nebo si moÏná vzpomeneme na
onen hfiejiv˘ pocit, kter˘ jsme mûli, kdyÏ nám nûkdo svûdectví vydá-
val. Tímto pocitem je Duch Svat˘, kter˘ na‰í du‰i vydává svûdectví, Ïe
to, co sly‰íme, je pravdivé. Je to pocit klidu a naprosté jistoty. Díky
tomuto pocitu mÛÏeme poznat, Ïe JeÏí‰ Kristus je Synem BoÏím, Ïe
Joseph Smith byl prorok a Ïe Církev JeÏí‰e Krista Svat˘ch posledních
dnÛ je jedinou pravou církví na zemi. Tento pocit nám mÛÏe dát také
svûdectví o Slovu moudrosti, o zásadû desátku nebo o pravdivosti
Knihy Mormonovy.

Stejnû tak je nutné, abychom jako ãlenové Církve v tûchto posledních
dnech mûli svûdectví o Ïijících prorocích. President Harold B. Lee
vysvûtlil, jak je toto poznání dÛleÏité:
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„Chtûl bych zdÛraznit toto: Nûkdo to fiekl takto, a já vûfiím, Ïe je to
naprostá pravda: ‚âlovûk není opravdovû obrácen, dokud nevidí moc
BoÏí spoãívat na vedoucích této Církve a dokud mu to nesestoupí do
srdce jako oheÀ.‘ Dokud ãlenové této Církve nebudou mít pfiesvûdãení,
Ïe jsou vedeni správnou cestou a nebudou mít pfiesvûdãení, Ïe tito
muÏi BoÏí jsou muÏi, jiÏ jsou inspirováni a jiÏ byli právoplatnû ustano-
veni rukou BoÏí, nebudou opravdovû obráceni.“ (Conference Report,
Apr. 1972, 118; nebo Ensign, July 1972, 103.)

■ Vyzvûte bratry, aby na okamÏik pfiem˘‰leli o svém svûdectví. PoÏá-
dejte je, aÈ si vzpomenou na to, kdyÏ jim byla zjevena pravda o evan-
geliu, a na to, jak získali duchovní svûdectví, Ïe Církev je pravdivá,
Ïe JeÏí‰ je Kristus nebo Ïe Kniha Mormonova je pravdivá. Vyzvûte je,
aby se podûlili o to, jak˘ to pro nû byl záÏitek a jak poznali, Ïe získali
svûdectví.

Jak získat svûdectví
Svûdectví je zaloÏeno na zjevení od Ducha Svatého. Svûdectví k nám
pfiichází tehdy, kdyÏ Duch Pánû promlouvá k na‰emu srdci, mysli
a duchu a potvrzuje nám nûjakou pravdu (viz NaS 8:2–3). Kristus
vysvûtlil Petrovi, Ïe svûdectví, které obdrÏel, nepochází od ãlovûka,
ale od Boha (viz Matou‰ 16:13–17).

Star‰í Parley P. Pratt napsal následující pfiíbûh o tom, jak získal svûdec-
tví o pravdivosti Knihy Mormonovy:

„Dychtivû jsem [Knihu Mormonovu] otevfiel a pfieãetl jsem si její titulní
stranu. Pak jsem si pfieãetl svûdectví nûkolika svûdkÛ o tom, jak byla
nalezena a pfieloÏena. … âetl jsem cel˘ den; jídlo mi bylo na obtíÏ, pro-
toÏe jsem nemûl nejmen‰í chuÈ jíst; spánek mi byl na obtíÏ, kdyÏ pfii‰la
noc, protoÏe jsem chtûl radûji ãíst neÏ spát.

KdyÏ jsem ãetl, duch Pánû spoãíval na mnû, a já jsem vûdûl a pochopil
jsem, Ïe tato kniha je pravdivá, a vûdûl jsem to tak jasnû a zjevnû, jako
ãlovûk chápe a ví, Ïe existuje. Nyní byla moje radost dokonalá, abych
tak fiekl, a mnohem více pfiedãila v‰echen mÛj zármutek, obûti a strasti,
se kter˘mi jsem se v Ïivotû pot˘kal.“ (Autobiography of Parley P. Pratt
[1938], 37.)

Pro nûkoho je pfiijetí svûdectví velmi mocn˘m záÏitkem. Pro jiné je
tento záÏitek ménû nápadn˘, nikoli v‰ak ménû dÛleÏit˘ nebo cenn˘.
Star‰í Loren C. Dunn fiekl: „[Svûdectví] k vám nemusí pfiijít jako
záblesk svûtla (nevím, jak s vámi Pán bude komunikovat) – spí‰e to
bude uji‰tûní a pocit v srdci, potvrzení, které bude pfiicházet spí‰e
poklidnû, pfiirozenû, ale opravdovû den po dni, aÏ si nakonec uvûdo-
míte, Ïe opravdu víte.“ („Watch Therefore: For Ye Know Not What
Hour“, University of Utah Institute devotional, 10 Nov. 1972, 5.)
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President Marion G. Romney vysvûtlil, jak získal své svûdectví:

„Nûkdy pfiichází svûdectví k ãlovûku pomalu, bûhem del‰ího období.
Nevzpomínám si, Ïe by ke mnû svûdectví pfii‰lo náhle. … Nepamatuji
si, Ïe bych svûdectví nûkdy nemûl. Bûhem let samozfiejmû sílilo, ale
nepamatuji si, Ïe bych nûkdy nevûfiil. Ale aÈ pfiijde svûdectví náhle
nebo postupnû, s ãlovûkem to nûco udûlá. KdyÏ získáte svûdectví, jste
jiní.“ („How to Gain a Testimony“, New Era, May 1976, 11.)

Abychom získali svûdectví, musíme pro to udûlat nûkolik vûcí. Násle-
dujících pût krokÛ je obzvlá‰tû dÛleÏit˘ch.

■ Vystavte vût‰í arch papíru, na kterém je napsáno pût níÏe uveden˘ch
krokÛ, nebo je napi‰te na tabuli:

1. Mûjte touhu vûfiit. Alma vysvûtluje, Ïe prvním krokem pro získání
poznání pravdy je touha vûfiit (viz Alma 32:26–27).

2. Bádejte v písmech. Star‰í Gordon B. Hinckley uãil: „Slibuji vám, Ïe
budete-li ãíst slova onoho spisu, jeÏ naz˘váme písma, vstoupí vám
do srdce porozumûní a teplo, které bude pfiíjemné pociÈovat. …
Pfieãtûte si, napfiíklad, Janovo evangelium od zaãátku do konce. A
nechte Pána, aby k vám sám promlouval, a Jeho slova budou pfiichá-
zet s tich˘m pfiesvûdãením, které zpÛsobí, Ïe slova Jeho kritikÛ se
stanou bezv˘znamn˘mi. Pfieãtûte si také svûdectví Nového svûta –
Knihu Mormonovu, jeÏ byla pfiinesena jako svûdectví o tom, Ïe
‚JeÏí‰ je Kristus, Vûãn˘ BÛh‘.“ („The Miracle That Is Jesus“, Improve-
ment Era, June 1966, 531.)

3. Konejte vÛli BoÏí. Spasitel nám jasnû fiíká, Ïe ãlovûk mÛÏe poznat, zda
nûjaká nauka pochází od Boha, tím, Ïe podle ní bude Ïít (viz Jan
7:16–18).

4. Pfiemítejte o zásadách evangelia. Pfiemítat o zásadách evangelia zna-
mená studovat je a pfiem˘‰let o nich a pak se s vírou v Krista modlit
o to, abychom od Ducha Svatého obdrÏeli porozumûní tomu, ãemu
jsme se nauãili. (Viz Moroni 10:3–5.)

5. âasto se postûte a modlete. Prorok Alma sám pfii‰el k poznání, Ïe evan-
gelium je pravdivé, protoÏe se po mnoho dní postil a modlil. Po
pÛstu vydal Duch Svat˘ jeho du‰i svûdectví o naukách BoÏích.
(Viz Alma 5:45–46.)

■ Vyzvûte pfiedem povûfieného bratra, aby vyprávûl o tom, jak získal
svûdectví.

Jak posilovat svûdectví
Jakmile získáme svûdectví, musíme ho neustále posilovat. President
Harold B. Lee fiekl: „Svûdectví není nûco, co máte dnes a co budete mít
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vÏdy. Svûdectví je kfiehké. UdrÏet si ho je stejnû tûÏké jako zadrÏet
mûsíãní paprsek. Je to nûco, co musíte získávat znovu, kaÏd˘ den
svého Ïivota.“ („President Harold B. Lee Directs Church; Led by the
Spirit“, Church News, 15 July 1972, 4.)

Abychom mohli své svûdectví kaÏd˘ den posilovat a mohli se radovat
z evangelia, je tfieba, abychom se snaÏili spravedlivû Ïít, abychom
vykonávali své knûÏské povinnosti a slouÏili druh˘m. Svûdectví musí
b˘t zásadou na‰ich skutkÛ, chceme-li, aby sílilo.

■ UkaÏte obrázek 26a „Svûdectví mÛÏeme posilovat tím, Ïe ho vydá-
váme druh˘m“.

KdyÏ se o své svûdectví dûlíme s druh˘mi, posiluje to nejen na‰e
svûdectví, ale i svûdectví tûch, ktefií nás poslouchají. MoÏnosti vydat
svûdectví se nám dostává jednou za mûsíc na postním a svûdeckém
shromáÏdûní, ale máme vyuÏívat kaÏdé pfiíleÏitosti, která se nám na-
skytne, a vydávat svûdectví sv˘m pfiátelÛm a ãlenÛm rodiny.

Ve svém svûdectví o JeÏí‰ovi musíme b˘t udatní (viz NaS 76:79). Jako
ãlenové Církve máme zodpovûdnost dûlit se o své svûdectví s druh˘mi
– ãleny i neãleny. Své svûdectví projevujeme kaÏd˘ den tím, co fiíkáme
a co dûláme. Petr nám dal tuto radu: „Hotovi pak buìte vÏdycky
k vydání [odpovûdi kaÏdému], kdoÏ by od vás poÏádal zprávy
z nadûje té, kteráÏ jest v vás.“ (1. Petrova 3:15.) Na‰e svûdectví vysta-
vuje druhé vlivu pravdy a pomáhá jim získat touhu dovûdût se více.

■ PoÏádejte bratry, aby pfieãetli Nauku a smlouvy 62:3 a 84:61. Co Pán
slibuje tûm, ktefií vydávají svûdectví?

Závûr
Na‰e svûdectví mÛÏe b˘t zdrojem síly pro na‰i rodinu. Jeden otec,
kter˘ slouÏil v roce 1868 na misii, svému synovi napsal: „MÛj synu, kéÏ
je svûdectví tvého otce hvûzdou, jeÏ tû povede Ïivotem.“ (Citováno v:
Reinhard Maeser, Karl G. Maeser [1928], 57.)

■ Zeptejte se ãlenÛ tfiídy, jak pro nû svûdectví jejich otce mÛÏe b˘t
„hvûzdou, jeÏ je povede Ïivotem“. Zeptejte se otcÛ, jak mÛÏe to, kdyÏ
vydávají svûdectví, pomoci jejich dûtem získat vlastní svûdectví.

V˘zva
Usilujte o to, abyste získali svûdectví o evangeliu JeÏí‰e Krista a abyste
ho posilovali a vydávali.

SnaÏte se b˘t hodni toho, aby va‰e svûdectví o pravdû rostlo tím, Ïe
budete Ïít blízko Pánu a budete vûrnû slouÏit ve svém knûÏském
povolání.
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26a Svûdectví mÛÏeme posilovat tím, Ïe ho vydáváme druh˘m.
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Pfiipravte na téma svûdectví jeden rodinn˘ domácí veãer. Vydejte pfii
nûm své rodinû svûdectví.

Vydejte svûdectví na postním a svûdeckém shromáÏdûní.

Dal‰í ver‰e z písem
■ Îalm 19:7 (hodnota svûdectví)

■ 1. Korintsk˘m 12:3 (svûdectví pfiicházejí od Ducha Svatého)

■ 2. Timoteovi 1:8 (nemáme se stydût vydávat svûdectví)

■ Nauka a smlouvy 76:22–23 (svûdectví Josepha Smitha a Sidneyho
Rigdona)

Pfiíprava uãitele
NeÏ budete uãit tuto lekci:

1. Pfiipravte si vût‰í arch papíru s informacemi zmiÀovan˘mi v této
lekci, nebo je napi‰te na tabuli.

2. Povûfite nûkterého bratra, aby vyprávûl o tom, jak získal svûdectví.

3. Povûfite bratry vyprávûním pfiíbûhÛ, ãtením ver‰Û z písem nebo
citátÛ, jak to uznáte za vhodné.
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Cílem této lekce je pomoci nám posilovat víru v JeÏí‰e Krista.

Úvod

UkaÏte obrázek 27a „Víra v JeÏí‰e Krista je první zásadou evangelia“.

Víra v Pána JeÏí‰e Krista je první zásadou evangelia. Máme-li víru
v JeÏí‰e Krista, znamená to, Ïe v Nûj máme dÛvûru, Ïe se na Nûj spolé-
háme a Ïe pfiijímáme Jeho a Jeho uãení. Apo‰tol Pavel napsal, Ïe „skrze
víru chodíme, ne skrze vidûní“. (2. Korintsk˘m 5:7.) Víra je duchovní
dÛkaz, Ïe vûci, které nevidíme ani nesly‰íme, existují a jsou pravdivé.
Napfiíklad jsme nevidûli JeÏí‰e za nás umírat a trpût za na‰e hfiíchy, ale
díky vífie víme, Ïe tomu tak bylo. Alma fiekl: „Víra neznamená míti
dokonalou znalost vûcí; tudíÏ máte-li víru, doufáte ve vûci, které
nejsou vidûti, které jsou v‰ak pravdivé.“ (Alma 32:21.)

Víra v JeÏí‰e Krista
Víra v JeÏí‰e Krista nám umoÏÀuje pfiiná‰et obûti nebo plnit obtíÏné
úkoly. Díky vífie byl napfiíklad Abraham ochoten obûtovat vlastního
syna, Enoch byl pfienesen a Noé se zachránil pfied potopou (viz ÎidÛm
11). Tyto i mnohé dal‰í zázraky byly vykonány vírou v JeÏí‰e Krista,
„neboÈ zázraky jsou konány vírou“. (Moroni 7:37.)

Víra nám také umoÏÀuje sná‰et utrpení, zkou‰ky a strasti. Napfiíklad
Job byl díky své vífie v Krista schopen snést své velké utrpení. Pán Joba
posílil, protoÏe Pán zná ty, ktefií Mu dÛvûfiují, a tûm také pomáhá.
(Viz Nahum 1:7.)

Aãkoli Job trpûl více, neÏ kdy bude trpût vût‰ina z nás, nikdy nepopfiel
své svûdectví ani se neobrátil proti Bohu. V‰echny jeho dûti byly zabity,
kdyÏ velk˘ vítr zniãil jeho dÛm. Tûlo mûl pokryté vfiedy. Jeho pfiátelé, a
dokonce i jeho Ïena, se mu vysmívali a fiíkali mu, Ïe trpí následkem
své zlovolnosti. Ale díky vífie Job své zkou‰ky pfiestál. KdyÏ jeho utr-
pení vrcholilo, dokázal je‰tû Boha chválit a vydat toto svûdectví:

„Aãkoli já vím, Ïe vykupitel mÛj Ïiv jest, a Ïe v den nejposlednûj‰í nad
prachem se postaví.
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27a Víra v JeÏí‰e Krista je první zásadou evangelia.
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27b Víra zaãíná zasazením jednoho seménka.
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A aã by kÛÏi mou i tûlo ãervi zvrtali, v‰ak vÏdy v tûle svém uzfiím
Boha.“ (Job 19:25–26.) Díky své vífie byl nakonec odmûnûn – utrpení
skonãilo a Pán mu bohatû poÏehnal.

JobÛv pfiíbûh ukazuje, jak nám víra, jako kotva, mÛÏe pomoci pevnû
vytrvat v na‰em svûdectví, kdyÏ pfiijdou zkou‰ky (viz Eter 12:4). MÛÏe
nás postihnout nemoc, bída, poku‰ení nebo smrt. Budeme-li v‰ak po-
uÏívat víru v JeÏí‰e Krista, získáme sílu a poÏehnání.

■ Jaké dal‰í pfiíklady z písem ukazují, jakou moc má víra? Jaká poÏeh-
nání získáváte díky vífie v JeÏí‰e Krista?

Posilování víry v Krista
VÏdy máme usilovat o posílení víry. KdyÏ to budeme dûlat, budeme
se moci tû‰it z toho, Ïe jsme blízko Pánu a Ïe mÛÏeme pfiijímat Jeho
poÏehnání. Alma nám fiíká, Ïe rozvíjet víru v Krista je jako zasadit
ovocn˘ strom, pûstovat ho a pak z nûj sklidit plody.

■ UkaÏte obrázek 27b „Víra zaãíná zasazením jednoho seménka“.

První krok pfii rozvíjení víry mÛÏe b˘t pfiirovnán k zasazení seménka.
Alma fiekl: „[Vyzkou‰ejte] slova má a [uplatnûte] trochu víry, ano,
nemÛÏete-li ãiniti niãeho více, neÏli si pfiáti, abyste uvûfiili, nechte
toto pfiání v sobû pÛsobiti, … aby … mohlo b˘ti zasazeno seménko.“
(Alma 32:27–28.)

■ Jak si mÛÏeme do srdce zasadit seménko víry?

Víra pfiichází napfiíklad tehdy, kdyÏ sly‰íme nebo ãteme slovo BoÏí a
máme touhu vûfiit. KdyÏ pak zkou‰íme to, co jsme sly‰eli nebo ãetli, a
snaÏíme se vûfiit a snaÏíme se Ïít podle zásad, kter˘m jsme se nauãili,
zaãneme v srdci pociÈovat, Ïe to, ãemu jsme se nauãili, je pravdivé.
(Viz Jan 7:16–17.)

■ UkaÏte obrázek 27c „Stejnû jako rostlina potfiebuje sluneãní svûtlo,
vzduch a vodu, potfiebuje i víra stálou v˘Ïivu“.

Druh˘ krok je podobn˘ péãi o rostlinu. Stejnû jako rostlina potfiebuje
k rÛstu sluneãní svûtlo, vzduch a vodu, potfiebuje i víra stálou v˘Ïivu,
chceme-li, aby rostla.

■ Jak mÛÏeme vyÏivovat neboli posilovat víru v JeÏí‰e Krista?

Víru mÛÏeme vyÏivovat tím, Ïe ãteme písma a pfiemítáme o nich, pos-
tíme se a modlíme, slouÏíme Pánu, podporujeme církevní vedoucí a
dodrÏujeme BoÏí pfiikázání. Stejnû jako zahyne rostlina bez vody,
zahyne i víra bez skutkÛ. Víru musíme neustále vyÏivovat spravedli-
v˘mi skutky. (Viz Jakub 2:14–26.)

■ UkaÏte obrázek 27d „Ovocem víry je klid a radost a vûãn˘ Ïivot“.
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Budeme-li víru pilnû vyÏivovat, budeme se moci tû‰it z velk˘ch poÏeh-
nání, stejnû jako péãe o rostlinu nám umoÏní tû‰it se z jejích plodÛ.

■ Jaká poÏehnání neboli plody pfiiná‰í víra v JeÏí‰e Krista?

Víra nám umoÏÀuje:

„[Pfiilnout] ke kaÏdé dobré vûci“ (viz Moroni 7:28).

Tû‰it se z klidu a ‰tûstí a neobávat se budoucnosti.

Pfiijímat odpovûdi na na‰e modlitby.

Aby nám BÛh ulehãil na‰e bfiemena (viz Matou‰ 11:28–29).

Získat odpu‰tûní hfiíchÛ, pokud z nich ãiníme pokání.

PouÏívat moc knûÏství.

Mít Ducha Svatého jako svého spoleãníka (viz Moroni 7:32).

ZaÏívat v Ïivotû zázraky (viz 2. Nefi 26:13).

Vrátit se po vzkfií‰ení k Nebeskému Otci a opût s Ním Ïít.

V Bibli se pí‰e o jedné Ïenû, která dvanáct let trpûla váÏnou nemocí.
V‰e, co mûla, vydala na to, aby ji lékafii mohli vyléãit, ale ti jí pomoci
nedokázali. Jednoho dne pfii‰el k nim do vesnice JeÏí‰. Sly‰ela o JeÏí-
‰ovi a vûfiila, Ïe by se uzdravila, i kdyby se jen dotkla Jeho roucha. A
tak pouÏila víru a dotkla se Spasitele, kdyÏ kolem ní procházel. Poté,
co se dotkla Jeho roucha, byla ihned uzdravena, a JeÏí‰ se k ní obrátil
a fiekl: „Dobré mysli buì, dcero, víra tvá tebe uzdravila.“ (Viz Luká‰
8:43–48.)

Îena v tomto pfiíbûhu posílila víru v Krista tím, Ïe ji pfiemûnila v ãin.
Dotkla se Spasitelova roucha a její víra tak byla poÏehnána tím, Ïe se
uzdravila.

■ Proã je dÛleÏité pouÏít víru v JeÏí‰e Krista, kdyÏ Ïehnáme nemocn˘m
nebo kdyÏ takové poÏehnání pfiijímáme?

■ Podûlte se o následující pfiíbûh:

Randall Ellsworth byl misionáfi a projevil velkou víru poté, co byl
váÏnû zranûn pfii zemûtfiesení v Guatemale. V dobû zemûtfiesení se
nacházel v budovû a ta se na nûj zfiítila. Jedna z generálních autorit
popsala jeho záÏitek takto:

„Myslím, Ïe [byl] zasypan˘ dvanáct hodin. Zjistil, Ïe od pasu dolÛ je
zcela ochrnut˘. Ledviny nefungovaly. Bez nadûje, Ïe by kdy mohl
znovu chodit. …

Letecky ho pfievezli … do Marylandu a … v nemocnici s ním televizní
reportér udûlal rozhovor. Reportér mu fiekl: ‚Lékafii fiíkají, Ïe uÏ nebudete
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chodit. Co si o tom myslíte, star‰í Ellsworthe?‘ Ten odpovûdûl: ‚NejenÏe
budu zase chodit, ale mám povolání od proroka slouÏit na misii v Guate-
male, a já se do Guatemaly vrátím a tu misii dokonãím. …‘

Cviãil [dvakrát tolik] neÏ mu lékafii pfiedepsali. Projevoval víru. Obdr-
Ïel knûÏské poÏehnání a jeho uzdravení bylo zázraãné. Ohromilo to
lékafie i odborníky. Pomalu se uÏ dokázal postavit na nohy. Pak zaãal
chodit o berlích a pak mu lékafii fiekli: ‚Pokud vám to Církev dovolí,
mÛÏete se vrátit do misijního pole.‘ A tak ‰el. Poslali jsme ho do Guate-
maly. Vrátil se do zemû, kam byl povolán, k lidem, které mûl velmi rád.

Tam chodil a s pln˘m nasazením hlásal slovo, a to v‰e s holí v kaÏdé
ruce. [Jednou se na nûj jeho president misie] podíval a fiekl: ‚Star‰í Ells-
worthe, kdyÏ máte takovou víru, proã ty hole neodhodíte a nechodíte
bez nich?‘ … A tak je odloÏil a uÏ je nikdy nepouÏil.“ (Thomas S. Mon-
son, citováno Marionem G. Romneym, Conference Report, Oct. 1977,
61–62; nebo Ensign, Nov. 1977, 42.)

■ Vyzvûte pfiedem povûfieného ãlena kvora, aby vyprávûl o nûjakém
svém záÏitku, kdy musel bûhem nûjaké osobní krize ãi zkou‰ky Ïít
podle víry.

Závûr
Aby na‰e víra mohla rÛst, musíme ji neustále vyÏivovat. Víra je dar a
poÏehnání, které potfiebujeme vÏdy a v‰ude. V‰e, co v Církvi dûláme,
vyÏaduje víru v JeÏí‰e Krista. Napfiíklad placení desátku, sluÏba v Cír-
kvi nebo u‰etfiení dostatku penûz na cestu do chrámu – to v‰e vyÏaduje
víru. KdyÏ vyÏivujeme víru v JeÏí‰e Krista tím, Ïe Ho posloucháme,
studujeme Jeho evangelium, modlíme se a postíme, chodíme na shro-
máÏdûní a slouÏíme v Církvi, dostává se nám mnoha nádhern˘ch
poÏehnání. Nejvût‰ím poÏehnáním z rozvíjení víry je to, Ïe spoleãnû
s rodinou budeme hodni návratu k na‰emu Otci v nebi.

V˘zva
PouÏívejte víru v JeÏí‰e Krista vÏdy, kdyÏ jste povoláni vykonat nûjak˘
knûÏsk˘ obfiad, jako je Ïehnání nemocn˘m.

Zásadu víry pouÏívejte pfii fie‰ení osobních problémÛ.

Dal‰í ver‰e z písem
■ Marek 6:5–6 (zázraky nelze vykonávat bez víry)

■ ÎidÛm 11 (moc víry)

■ 1. Petrova 1:3–9 (spasení pfiichází vírou)

■ Enos 1:4–8, 15 (hfiích je odpu‰tûn díky vífie)

■ Eter 12:12–21 (pfiíklady moci víry)
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Pfiíprava uãitele
NeÏ budete uãit tuto lekci:

1. V pfiíruãce Zásady evangelia si pfieãtûte kapitolu 18 „Víra v JeÏí‰e
Krista“.

2. Prostudujte si ÎidÛm, 11. kapitolu.

3. Povûfite jednoho ãlena kvora, aby vyprávûl o nûjakém svém záÏitku,
kdy musel bûhem nûjaké osobní krize ãi zkou‰ky Ïít podle víry.

4. Povûfite bratry vyprávûním pfiíbûhÛ, ãtením ver‰Û z písem nebo
citátÛ, jak to uznáte za vhodné.
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Cílem této lekce je pomoci nám porozumût tomu, jak nás pokání mÛÏe
pfiipravit na návrat k na‰emu Nebeskému Otci.

Úvod
Prorok Joseph Smith jednou pronesl tuto v˘zvu: „Zaãnûme právû dnes
nanovo, a fieknûme nyní z celého srdce: zanecháme sv˘ch hfiíchÛ a
budeme spravedliví.“ (Teachings of the Prophet Joseph Smith, sel. Joseph
Fielding Smith [1976], 364.)

V‰ichni jsme na zemi proto, abychom se uãili a rostli, a proto se dopou‰-
tíme chyb. Existuje mnoho druhÛ chyb. Nûkdy dûláme to, o ãem víme,
Ïe to dûlat nemáme, jako napfiíklad jsme nelaskaví nebo si vezmeme
nûco, co nám nepatfií. A nûkdy opomíjíme dûlat to, o ãem víme, Ïe to
dûlat máme, jako je zaplatit desátek nebo b˘t dobr˘mi domácími uãiteli.

Potfieba pokání
KdyÏ víme, Ïe jsme udûlali nûco ‰patného, nemÛÏeme b˘t ‰Èastní. Za
své chyby se stydíme a zji‰Èujeme, Ïe nemÛÏeme Pánovi fiádnû slouÏit.
Nûkdy nás na‰e ne‰Èastné pocity mohou vést i k tomu, Ïe se chováme
nelaskavû k druh˘m. Ná‰ Nebesk˘ Otec si v‰ak nepfieje, abychom byli
ne‰Èastní. Pfieje si, abychom v‰ichni mohli pfiijmout poÏehnání, která pro
nás má. NemÛÏe nám v‰ak dát poÏehnání, která si nezaslouÏíme. To
neznamená, Ïe se od nás odvrací nebo Ïe nás miluje ménû. Jednodu‰e
to znamená, Ïe si pfieje, abychom pfiekonávali své slabosti. Pokání nám
mÛÏe pomoci pfiekonat na‰e slabosti a stát se tak hodni toho, abychom
Ïili s na‰ím Nebesk˘m Otcem.

Z tohoto dÛvodu je tfieba, abychom prozkoumali svÛj Ïivot a tím zjis-
tili, v ãem se potfiebujeme zlep‰it. President Joseph Fielding Smith uãil:
„Na‰í povinností je b˘t dnes lep‰í, neÏ jsme byli vãera, a zítra b˘t lep‰í,
neÏ jsme dnes. Proã? ProtoÏe jsme na cestû … k dokonalosti, a té
mÛÏeme dosáhnout jedinû poslu‰ností a touhou v srdci pfiekonávat
[své hfiíchy].“ (Doctrines of Salvation, comp. Bruce R. McConkie, 3 vols.
[1954–1956], 2:18–19.)
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■ Pfieãtûte Almu 11:37. Proã je pokání nezbytné? Pfieãtûte 1. Janovu
1:8–10, Almu 34:33–34 a 3. Nefiho 30. Proã máme ãinit pokání co
nejdfiíve?

Jak máme ãinit pokání?
Hfiích je jako ‰pína na na‰em tûle. Duchovnû nás zneãi‰Èuje. Pokání je
proces, kter˘m tuto ‰pínu jakoby smyjeme. Poté, co jsme ãinili pokání,
se cítíme posilnûní a ãistí. Star‰í A. Theodore Tuttle to vysvûtlil takto:

„Pokání je jako m˘dlo. Je to m˘dlo Ïivota. Podobnû jako m˘dlo – i po-
kání sm˘vá v‰echny hfiíchy na‰eho Ïivota. Má se proto uÏívat co
nejãastûji. Musíme v‰ak mít na pamûti, Ïe jeho nesprávné pouÏívání –
nedostateãné vyãi‰tûní nebo jen poloviãaté úsilí – mÛÏe vést k ‚za‰ed-
nutí‘. KdyÏ ho v‰ak pouÏíváme správnû, m˘dlo Ïivota ãistí dokonale,
úplnû a natrvalo. …

Jednoho dne … budeme uvedeni pfied Pánovu soudnou stolici. Tam
budeme stát buì poskvrnûni hfiíchem, po‰pinûní a neãistí, nebo díky
tomu, Ïe jsme pfiijali a pouÏívali onen velk˘ a zázraãn˘ dar oãi‰tûní –
m˘dlo Ïivota, tam budeme moci stát ãistí, hfiíchy nám budou odpu‰-
tûny a pfied Pánem budeme stát bez poskvrny. AÏ budete pfií‰tû pouÏí-
vat m˘dlo, moÏná byste mûli pomyslet i na oãi‰tûní svého ducha
pomocí m˘dla Ïivota – v‰eobecného zákona pokání.“ („Repentance“,
Improvement Era, Nov. 1968, 64, 67.)

Abychom mohli ãinit pokání, musíme postupovat podle urãit˘ch krokÛ.

■ Diskutujte o sedmi zásadách pokání uveden˘ch v pfiíruãce Zásady
evangelia v kapitole 19. Je-li to moÏné, aÈ si nûkolik bratrÛ zvolí vÏdy
jednu zásadu, pfiipraví se o ní hovofiit a pak své poznatky pfiednesou
ve tfiídû. Vystavte vût‰í arch papíru se sedmi zásadami pokání,
zatímco o nich budete diskutovat, nebo je napi‰te na tabuli. (Tûmito
sedmi zásadami je uvûdomit si hfiích, pociÈovat nad ním zármutek,
zanechat ho, vyznat ho, poskytnout náhradu, odpustit druh˘m a
dodrÏovat pfiikázání BoÏí.)

■ UkaÏte obrázek 28a „Opravdové pokání vyÏaduje ãas a úsilí“.

Opravdové pokání není snadné. VyÏaduje ãas a úsilí. Z tohoto dÛvodu
nemÛÏeme den svého pokání odkládat (viz Alma 13:27).

Radost pramenící z pokání
■ UkaÏte obrázek 28b „Pokání je moÏné díky tomu, Ïe JeÏí‰ Kristus

zaplatil za na‰e hfiíchy“.

Pokání ãiníme proto, abychom získali odpu‰tûní sv˘ch hfiíchÛ. Kdyby
v‰ak JeÏí‰ Kristus za na‰e hfiíchy nezaplatil a nezemfiel pro nás, nikdy
by nám nemohlo b˘t odpu‰tûno. Jen díky Jeho smírné obûti mÛÏe
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milosrdenství uspokojit spravedlnost a my mÛÏeme b˘t od sv˘ch hfií-
chÛ oãi‰tûni (viz Alma 34:10–16). Toto je veliké poÏehnání, a my za
nûj máme b˘t vÏdy vdûãní.

JeÏí‰ za na‰e hfiíchy zaplatil, ale ony od nás nejsou odÀaty, dokud
z nich neãiníme pokání. KdyÏ Alma popisoval, jak si uvûdomil své
hfiíchy a jak z nich ãinil pokání, fiekl:

„Ano, vzpomnûl jsem si na v‰echny hfiíchy své a na nepravosti, pro
které jsem byl tr˘znûn bolestmi pekla; …

… Vzpomnûl jsem si také, Ïe jsem sly‰el otce svého prorokovati lidu
ohlednû pfiíchodu jistého JeÏí‰e Krista, Syna BoÏího, kter˘ usmífií hfií-
chy svûta.

Nyní, kdyÏ se mysl moje zmocnila této my‰lenky, zvolal jsem v srdci:
Ó JeÏí‰i, ty Synu BoÏí, buì milosrdn˘ ke mnû. …

A nyní viz, kdyÏ jsem si toto pomyslel, nemohl jsem si jiÏ více vzpome-
nouti na bolesti své; …

A ó, jaká radost a jaké podivuhodné svûtlo jsem uzfiel; ano, du‰e má
byla naplnûna radostí tak nesmírnou, jakou byla bolest má!“ (Alma
36:13, 17–20.)

■ Struãnû shrÀte podobenství o marnotratném synovi (viz Luká‰
15:11–32). Co marnotratn˘ syn pociÈoval na zaãátku svého procesu
pokání? Co pociÈoval jeho otec?

Pfiíbûh o marnotratném synovi se ãasto opakuje i v dne‰ní dobû,
podobnû jako v následujícím pfiíbûhu.

■ Podûlte se o následující pfiíbûh o novodobém marnotratném synovi.
AÈ bratfii sami pro sebe postupnû vyhledají jednotlivé kroky pokání,
které uãinil.

„Do sv˘ch sedmnácti let jsem byl v úzkém kontaktu s Církví, chodil
jsem na v‰echna shromáÏdûní a vykonával jsem své knûÏské zodpo-
vûdnosti. Nenapadlo mû, Ïe bych mohl dûlat nûco jiného. Mûl jsem
Církev a její programy rád.

V sedmnácti letech jsem se v‰ak stejnû jako vût‰ina dospívajících zaãal
cítit nezávisl˘, zaãal jsem se boufiit proti vedení rodiny a doÏadoval
jsem se své ‚svobody jednání‘. Jeden z m˘ch nejlep‰ích pfiátel byl ãle-
nem jiné církve, a já jsem podlehl poku‰ení zkusit nûco z toho, co mi
nabízel – alkohol a tabák. Chodil jsem s dívkami, které nebyly ãlen-
kami Církve, a brzy jsem se zamiloval do jedné skvûlé mladé Ïeny. Její
rodiãe mû ãastokrát zvali na víkend na jejich chatu, a to mi samozfiejmû
bránilo v aktivitû v Církvi.
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Pak pfii‰la druhá svûtová válka, a kdyÏ se mû biskup zeptal, jestli bych
nechtûl jít na misii, fiekl jsem, Ïe radûji pÛjdu do armády a budu slouÏit
své vlasti. Stále vûfiím, Ïe slouÏit vlasti je dÛleÏité, ale dnes vím, Ïe
bych byl udûlal lépe, kdybych nejprve slouÏil na misii pro svého
Nebeského Otce.

V té dobû jsem také zaãal zji‰Èovat, Ïe nûktefií ãlenové Církve, které jsem
velmi obdivoval, nedodrÏují v‰echny církevní zásady. Ustanovil jsem se
sám jejich soudcem, a oni se v m˘ch oãích stali pokrytci. Uãinil jsem
sám se sebou smlouvu, Ïe kdyby se nûkdy stalo, Ïe nedokáÏu Ïít podle
na‰ich mûfiítek, radûji zÛstanu mimo Církev, neÏ abych byl pokrytcem a
uãil nûco, a pfiitom dûlal nûco jiného. Toto byla dal‰í váÏná chyba, neboÈ
právû toto jsem udûlal a právû toto si protivník pfieje.

Díky ãtyfiem letÛm u námofiního letectva a patnácti letÛm, kdy jsem
kvÛli svému zamûstnání v obchodû cestoval, bylo pro mû lehké zÛstat
neaktivní. Pfiesto jsem po v‰echny ty roky vûfiil onûm pravdám, které
byly vepsány hluboko v mé du‰i. KdyÏ mi bylo 38 let, pfiistûhoval se
k nám na ‰est t˘dnÛ mÛj nejmlad‰í bratr Tom. KaÏdou nedûli dopo-
ledne ‰el sám na shromáÏdûní svého knûÏského kvora a na ostatní
shromáÏdûní, a moje svûdomí se zaãalo oz˘vat. Nemûl jsem z toho
radost, vûdûl jsem, Ïe nûco je v nepofiádku, a tento pocit se mi zaãal
vracet stále ãastûji. V minulosti jsem se dokázal zfiíci koufiení, kdykoli
jsem chtûl, ale teì jsem zjistil, Ïe to nedokáÏu. KdyÏ jsem Toma nav‰tí-
vil v jeho kanceláfii a sly‰el jsem se, jak kriticky útoãím na Církev, cítil
jsem se potom vinen, i kdyÏ jsem mu to nikdy nefiekl.

Dospíval jsem tak ke svému kritickému momentu, a ten pfii‰el jednou
veãer po na‰em koktejlovém taneãním veãírku v jednom country
klubu. ·el jsem spát pozdû, ale nemohl jsem usnout, coÏ se mi témûfi
nikdy nestalo. Nakonec jsem vstal, abych nebudil svou milovanou
manÏelku, a poprvé v Ïivotû jsem zaãal pfiecházet po pokoji, aÏ jsem
si nakonec uvûdomil, Ïe se musím zmûnit.

Nikdy jsem nedokázal projevit emoce slzami nebo pokorou, ale vzpo-
mínám si jen, Ïe jsem kleãel a poprvé po devatenácti letech jsem prosil
svého Nebeského Otce, aby mi pomohl. Jak jsem se takto modlil, pro-
stoupil celou mou bytostí pocit lásky, soucitu a ‰tûstí, a Duch Svat˘
mû obklopil tak mocnû, Ïe jsem zaãal vzlykat a nemohl jsem pfiestat.
KdyÏ jsem vstal, cítil jsem se dobfie. Srdce mi naplnila vdûãnost.
Nikdy v Ïivotû jsem nepoznal takov˘ pocit hfiejivého tepla. Celá má
bytost byla naplnûna tak siln˘m vnitfiním planutím, Ïe mi pfiipadalo,
Ïe shofiím.

·el jsem do loÏnice a vzbudil jsem manÏelku. Stále je‰tû jsem plakal, a
ona se mû zeptala, co se stalo. ¤ekl jsem jí, Ïe touÏím zmûnit svÛj Ïivot
a Ïít podle evangelia JeÏí‰e Krista, a ona mi ihned fiekla, Ïe mû v tom
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28b Pokání je moÏné díky tomu, Ïe JeÏí‰ Kristus zaplatil za na‰e hfiíchy.
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bude podporovat. Od té chvíle jsem nikdy nepomyslel na cigaretu,
skleniãku alkoholu ani ‰álek kávy.

Pán mi zaãal Ïehnat, a ãiní to aÏ do dne‰ního dne. Bûhem jednoho roku
se mi dostalo v˘sady pokfitít své dûti a brzy poté i svou manÏelku. O
rok pozdûji jsme jeli do chrámu v Loganu, kde jsme byli oddáni na
vûãnost a na‰e dûti k nám byly pfiipeãetûny.

Svûdãím o tom, Ïe Pán je potû‰en, kdyÏ se Jeho ztracená ovce vrátí
domÛ. Svou lásku a laskavost projevuje nám v‰em, kdyÏ ãiníme
pokání ze sv˘ch hfiíchÛ a dodrÏujeme Jeho pfiikázání.“ (Lewis W.
Cottle, „The Return of the Prodigal“, Ensign, Mar. 1974, 43–44.)

■ Jak se cítil tento novodob˘ marnotratn˘ syn, kdyÏ ãinil pokání? Pfie-
ãtûte Luká‰e 15:10. Jak se Nebesk˘ Otec dívá na na‰e pokání? (Viz
NaS 58:42 a Izaiá‰ 1:18.)

Závûr
V‰ichni musíme ãinit pokání, pokud se chceme stát takov˘mi, jako je
ná‰ Nebesk˘ Otec, a opût Ïít s Ním. Z tohoto dÛvodu JeÏí‰ Kristus usmí-
fiil na‰e hfiíchy a tím nám umoÏnil ãinit pokání. KdyÏ ãiníme pokání ze
sv˘ch hfiíchÛ, pfiiná‰íme tím radost sobû i na‰emu Nebeskému Otci.

President Harold B. Lee uãil: „NejdÛleÏitûj‰í ze v‰ech pfiikázání BoÏích
je to, se kter˘m máte dnes nejvíce potíÏí. AÈ je to neãestnost, necudnost,
podvádûní nebo lhaní, dne‰ek je dnem, kdy na tom máte pracovat, a to
aÏ do doby, dokud tuto slabost nepfiemÛÏete. Pak zaãnete pracovat na
dal‰ím pfiikázání, které se vám dodrÏuje nejhÛfie.“ („Californians Hear
President Lee“, Church News, 5 May 1973, 3.)

V˘zva
Ve sv˘ch osobních modlitbách proste Pána o to, aby vám pomohl pfie-
konat problémy, na kter˘ch pracujete. KaÏd˘ den Mu fieknûte, jak jste
pokroãili, a snaÏte se stále zlep‰ovat, a nadále se modlete o odpu‰tûní
sv˘ch dfiívûj‰ích chyb.

Dal‰í ver‰e z písem
■ Îalm 51:10 (David se modlí o odpu‰tûní)

■ Izaiá‰ 1:16–18 (je nám pfiikázáno ãinit pokání)

■ Luká‰ 15:7 (nebesa se radují z ãlovûka, kter˘ ãiní pokání)

■ 2. Korintsk˘m 7:10 (zármutek podle Boha vede k pokání)

■ Mosiá‰ 4:1–3 (hfiíchy nám jsou odpu‰tûny díky Kristovu Usmífiení)

■ Alma 7:15 (kfiest je znamením pokání)
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■ Alma 12:14–15 (víra a pokání pfiiná‰ejí spasení)

■ Alma 34:8–9 (Kristus usmífiil hfiíchy svûta)

■ Nauka a smlouvy 19:16–17 (Kristus trpûl za ty, ktefií ãiní pokání)

■ Nauka a smlouvy 76:40–42 (JeÏí‰ zemfiel, aby usmífiil hfiíchy svûta)

Pfiíprava uãitele
NeÏ budete uãit tuto lekci:

1. V pfiíruãce Zásady evangelia si pfieãtûte kapitolu 19 „Pokání“.

2. Pfiipravte si vût‰í arch papíru s informacemi zmiÀovan˘mi v této
lekci, nebo je napi‰te na tabuli.

3. Tuto hodinu pfiipravte tak, abyste se vyhnuli diskusi o osobních prob-
lémech ãlenÛ kvora.

4. Chcete-li, mÛÏete nûkolik bratrÛ povûfiit tím, aby pohovofiili o sedmi
zásadách pokání uveden˘ch v 19. kapitole pfiíruãky Zásady evangelia.

5. Povûfite bratry vyprávûním pfiíbûhÛ, ãtením ver‰Û z písem nebo
citátÛ, jak to uznáte za vhodné.
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Tato lekce nás má povzbudit k tomu, abychom i nadále dodrÏovali
smlouvy, které jsme uzavfieli pfii kfitu.

Úvod
KaÏd˘ z nás, kdo byl pokfitûn, tak uãinil na znamení toho, Ïe zmûnil
svÛj Ïivot a je ochoten b˘t poslu‰en zásad, které vedou k oslavení.
Samotn˘ kfiest v‰ak nestaãí. V té chvíli jsme zaãali nov˘ zpÛsob Ïivota.
A abychom mohli obdrÏet poÏehnání tohoto nového Ïivota, musíme
pokraãovat v rÛstu a ve zdokonalování se.

Prorok Alma, kdyÏ mluvil ke sv˘m bratfiím v knûÏství po jejich kfitu,
jim fiekl: „A nyní vizte, ptám se vás, bratfií moji v církvi, jste duchovnû
zrozeni z Boha? Pfiijali jste obraz jeho do své tváfie? ProÏili jste tuto
mocnou zmûnu v srdci svém?“ (Alma 5:14.) Tyto otázky jsou stejnû
tak dÛleÏité i dnes. Pocítili jsme v‰ichni promûnu v srdci a zaÏili jsme
duchovní znovuzrození po svém kfitu do Církve JeÏí‰e Krista?

Mnozí lidé se v dobû svého kfitu tû‰í z duchovních pocitÛ. Jedna ãlenka
to popsala takto: „Nikdy nezapomenu na to, co jsem pociÈovala v du‰i
– b˘t ãistá, zaãít znovu jako dítû BoÏí. … Byl to opravdu nádhern˘
pocit!“ (Vivian Ford, „Ask and Ye Shall Receive“, No More Strangers,
4 vols., ed. Hartman Rector and Connie Rector [1971–1990], 3:175.)
Budeme-li se vÏdy snaÏit dodrÏovat smlouvy kfitu, mÛÏeme mít
takové pocity neustále.

Na‰e smlouva kfitu
■ UkaÏte obrázek 29a „Pfii kfitu uzavíráme s Bohem smlouvu, Ïe

budeme dodrÏovat Jeho pfiikázání“.

Smlouva je dohoda nebo slib mezi dvûma ãi více lidmi. Pfii kfitu jsme
uzavfieli velmi dÛleÏitou smlouvu s Bohem. President Spencer W. Kim-
ball fiekl: „Nechat se pokfitít znamená uzavfiít smlouvu [s Bohem] …, Ïe
budeme jednat, nikoli pouze neãinnû pfiihlíÏet, Ïe budeme konat spra-
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29a Pfii kfitu uzavíráme s Bohem smlouvu, Ïe budeme dodrÏovat Jeho pfiikázání.
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vedlivé skutky, a také Ïe se budeme vyh˘bat zlu.“ (The Miracle of Forgi-
veness [1969], 94.)

■ PoÏádejte bratry, aby si pfieãetli a oznaãili Nauku a smlouvy 20:37
a Mosiá‰e 18:8–10. Jaké konkrétní smlouvy jsme s Pánem uzavfieli,
kdyÏ jsme byli pokfitûni? (Jednotlivé smlouvy pi‰te na tabuli, jak je
uvedeno níÏe.)

V tûchto ver‰ích se také pí‰e o BoÏím podílu na smlouvû kfitu.

■ Co nám Pán slíbil, kdyÏ jsme byli pokfitûni? (Odpovûdi pi‰te na
tabuli. Mezi odpovûìmi by mûly b˘t ty, jeÏ jsou uvedeny níÏe.)

Kfiest je poãátkem „mocné zmûny“, kterou musíme v‰ichni proÏít, aby-
chom se mohli vrátit k na‰emu Otci v nebi (viz Alma 5:13–14 a Mosiá‰
5:7–9). Tím, Ïe Ïijeme podle smluv, se na‰e pfiání a skutky mûní a my
se stáváme stále více takov˘mi, jako je ná‰ Otec v nebi. KdyÏ jsme
pokfitûni, jsme ponofieni pod vodu. Písma to pfiirovnávají k pohfibení
nebo odloÏení svého starého já (viz ¤ímanÛm 6:4; NaS 76:51). KdyÏ
vystoupíme z vody, jsme omyti od hfiíchu a zaãínáme nov˘ Ïivot. Tento
nov˘ Ïivot zaãal trvalou smlouvou s Bohem; a budeme-li dodrÏovat
svou ãást, On bude dodrÏovat tu svou. Budeme-li Ho poslu‰ni,
pomÛÏe nám mûnit se a povede nás zpût do své pfiítomnosti.

Pán slíbil, Ïe:
Nám odpustí hfiíchy.
Nám poskytne vedení Ducha Svatého.
Nám umoÏní vyjít pfii prvním vzkfií‰ení.
Nám dá vûãn˘ Ïivot.

Zavázali jsme se, Ïe:
Vstoupíme do Církve JeÏí‰e Krista.
Budeme naz˘váni podle Jeho jména.
Budeme slouÏit Bohu a dodrÏovat Jeho pfiikázání.
Budeme slouÏit jeden druhému a navzájem si

poneseme bfiemena.
Budeme svûdkem o Kristu a Jeho Církvi.
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■ Vyzvûte dva pfiedem povûfiené bratry, aby vyprávûli o tom, jak se pfii
svém kfitu cítili a jak se jejich Ïivot od kfitu zmûnil. Do této ãásti lekce
zapojte mladé bratry.

Ná‰ pokrok po kfitu
Nûktefií lidé si myslí, Ïe spasení pfiichází jednodu‰e tím, Ïe se nechají
pokfitít. Kfiest je v‰ak pouh˘ zaãátek. Po kfitu musíme dále rÛst ve spra-
vedlivosti, chceme-li dosáhnout vûãného Ïivota. Aby nám v tom
pomohl, dal nám Pán urãitá pfiikázání, která máme po kfitu dodrÏovat.

■ AÈ bratfii pfieãtou Moroniho 6:4–9. Jaké povinnosti máme po kfitu?
(Jednou z nich je fiídit se vedením Ducha Svatého. O tom v‰ak
budeme hovofiit v následující lekci.)

K na‰im zodpovûdnostem po kfitu patfií:

Modlit se.

Postit se.

Nav‰tûvovat církevní shromáÏdûní.

Pfiijímat svátost.

Pomáhat druh˘m.

âinit pokání z hfiíchÛ.

¤ídit se vedením Ducha Svatého (o tom pojednává následující lekce).

Pfii sv˘ch kaÏdodenních ãinnostech v zamûstnání, ve ‰kole nebo
v domácnosti na sebe ãasto necháme pÛsobit svûtské problémy a na
své smlouvy zapomínáme. Nároãn˘ úkol, pfied kter˘m stojíme, je tedy
ten, jak si máme uchovat duchovnost a zachovávat své smlouvy.
Zásady, o nichÏ se zmínil Moroni, nám mohou pomoci pokraãovat
v na‰em novém Ïivotû, kter˘ zaãal na‰ím kfitem.

Modlitba
Upfiímná osobní modlitba je dÛleÏitá pro to, abychom mûli sílu, kte-
rou potfiebujeme k dodrÏování pfiikázání evangelia. Modlitba nás
pfiibliÏuje k na‰emu Otci v nebi a umoÏÀuje nám vyjádfiit Mu své
podûkování nebo s Ním mluvit o sv˘ch problémech. To, Ïe mÛÏeme
kaÏd˘ den svého Ïivota zaãínat a konãit modlitbou, máme povaÏovat
za velké poÏehnání.

PÛst
AlespoÀ jednou za mûsíc se má modlitba spojit s pÛstem. V Církvi se
obyãejnû postíme po dobu dvou jídel o postní nedûli. Jako jednotlivci
se v‰ak mÛÏeme postit kdykoli, kdyÏ potfiebujeme vedení nebo doda-
teãnou duchovní sílu. (Viz lekce 31 v této pfiíruãce.)
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Nav‰tûvování církevních shromáÏdûní
Duchovní sílu mÛÏeme získat tím, Ïe se pravidelnû úãastníme církev-
ních shromáÏdûní, kde se více uãíme o evangeliu a posilujeme své
svûdectví. K nav‰tûvování v‰ech církevních shromáÏdûní máme
povzbuzovat i ãleny své rodiny. KdyÏ se úãastníme tûchto shromáÏ-
dûní, máme se na nich podílet zpûvem, pfiemítáním, pfiednesem pro-
slovÛ a tím, Ïe se chováme uctivû.

Pfiijímání svátosti
■ UkaÏte obrázek 29b „Smlouvy kfitu obnovujeme pfii pfiijímání svátosti“.

NejdÛleÏitûj‰ím dÛvodem, proã nav‰tûvujeme shromáÏdûní svátosti,
je to, abychom pfiijali svátost. Smlouvy, které jsme uzavfieli pfii kfitu,
obnovujeme pomocí smluv, které uzavíráme pfii pfiijímání svátosti.
Takto si kaÏd˘ t˘den bûhem svátosti pfiipomínáme své smlouvy kfitu
a opût slibujeme, Ïe je budeme dodrÏovat.

■ Pfieãtûte Nauku a smlouvy 20:77. Jak se smlouvy, které uzavíráme
kaÏdou nedûli, podobají na‰im smlouvám kfitu?

Pomáhání druh˘m
Pfii kfitu jsme Pánovi slíbili, Ïe budeme ochotni „nésti si navzájem bfie-
mena svá, … truchliti s tûmi, ktefií truchlí; ano, a utû‰ovati ty, ktefií mají
útûchy zapotfiebí“. (Mosiá‰ 18:8–9.) SluÏba druh˘m – pomáhání potfieb-
n˘m, v˘uka rodiny, zájem o blaho v‰ech lidí – je souãástí na‰í smlouvy,
kterou pfii kfitu s Pánem uzavíráme. Je to dÛleÏitou souãástí onoho
nového Ïivota, kter˘ musíme po kfitu vést.

âinit pokání z hfiíchÛ
V‰ichni se dopou‰tíme chyb, a proto musíme ãinit pokání, abychom se
uchovali ãist˘mi (viz lekce 28 v této pfiíruãce). Díky pokání mÛÏeme
b˘t znovu oãi‰tûni od hfiíchÛ a b˘t tak hodni pfiijímat vedení Ducha
Svatého.

Cesta k dokonalosti
Své smlouvy kfitu budeme potfiebovat vÏdy. Musíme pokraãovat ve
zdokonalování Ïivota a nahrazovat ‰patné návyky dobr˘mi. President
Spencer W. Kimball fiekl: „Sebeovládání je samozfiejmû nepfietrÏit˘ pro-
ces – je to cesta, nejen její zaãátek. Lidé se nestanou spravedliv˘mi zne-
nadání, stejnû jako z malého Ïaludu nevyroste znenadání dub. Postup
k dokonalosti v‰ak mÛÏe b˘t rychl˘, pokud za tímto cílem jdeme
odhodlanû.“ (The Miracle of Forgiveness [1969], 210.)

Prorok Nefi uãil, Ïe po kfitu se musíme „tlaãiti kupfiedu“ a vytrvati do
konce. Slíbil nám, Ïe BÛh nám dá vûãn˘ Ïivot, jestliÏe Mu budeme pro-
kazovat lásku tím, Ïe Ho budeme poslouchat (viz 2. Nefi 31:19–21).
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Budeme-li Pána poslouchat a budeme-li dodrÏovat smlouvy, které jsme
s Ním pfii kfitu uzavfieli, budeme zaÏívat ‰tûstí v tomto Ïivotû a vûãnou
radost v Ïivotû pfií‰tím.

President Joseph Fielding Smith vysvûtlil, proã je nutné, abychom pfii
dodrÏování smluv vytrvali aÏ do konce: „Jedním z velk˘ch poslání
pravé církve je uãit lidi tomu, co musejí ãinit po kfitu, aby získali
ve‰kerá poÏehnání evangelia. … Musíme vytrvat do konce; po kfitu
musíme dodrÏovat pfiikázání; musíme pracovat na svém spasení …;
musíme Ïít tak, abychom si osvojili vlastnosti boÏskosti a stali se tako-
v˘mi lidmi, ktefií se mohou tû‰it ze slávy a divÛ celestiálního králov-
ství.“ („The Plan of Salvation“, Ensign, Nov. 1971, 5.)

Závûr
Jistá ãlenka jiného vyznání, která pozdûji vstoupila do Církve, vysvût-
lila, co pro ni kfiest znamenal:

„V‰echno, co jsem v Církvi vidûla a sly‰ela, na mû opravdu velmi
zapÛsobilo. Díky vfielosti a lásce, a také díky hlubokému zájmu kaÏ-
dého ãlena o ãleny ostatní, jsem si uvûdomila, Ïe na tomto náboÏenství
musí b˘t nûco zvlá‰tního. …

[Brzy] jsem si uvûdomila, … Ïe nejsem ve správné církvi a Ïe Církev
JeÏí‰e Krista Svat˘ch posledních dnÛ je jedinou pravou církví na této
zemi. Také jsem vûdûla, Ïe do ní musím … vstoupit. …

Pfiechod z dfiívûj‰ího do souãasného Ïivota nebyl lehk˘, ale celou tu
dobu mû podporovala a podporuje jedna vûc, a to kaÏdot˘denní obno-
vování smluv kfitu pfii shromáÏdûní svátosti – mé smlouvy, Ïe na sebe
vezmu Spasitelovo jméno, Ïe na Nûj budu vÏdy pamatovat, Ïe budu
zachovávat Jeho pfiikázání, a na oplátku Pánovy smlouvy, Ïe budu-li
tyto sliby ctít, Jeho Duch bude vÏdy se mnou. …

… Vzpomínám si na svÛj kfiest a na úplné ponofiení do vody. Pro mû
to symbolizuje smrt sobectví a hfiíchu a povstání k novému Ïivotu
jako dítû BoÏí. Tento úkon kfitu je myslím také symbolem toho, jak si
Nebesk˘ Otec pfieje, abychom Ïili – pfiekonávání sobectví a boje proti
poku‰ení. Takto ‚umíráme‘ sami sobû a hfiíchu a kaÏd˘ den povstáváme
a postupujeme po cestû zpût do pfiítomnosti Otce.

Pak ti‰e obnovuji smlouvu, Ïe na sebe vezmu jméno JeÏí‰e Krista, a
fiíkám Mu, Ïe obnovuji tento slib pfiijmout Jeho, zásady evangelia a
Jeho uãení; pfiijmout Církev a podporovat proroka a ostatní autority
Církve, ktefií mají jako jediní boÏské povûfiení vést nás ve jménu BoÏím.
V tiché modlitbû dodávám, Ïe obnovuji smlouvu vÏdy na Nûj pamato-
vat – napfiíklad pfiipomínat si Jeho pfiítomnost, obzvlá‰tû bûhem dne
v okamÏicích poku‰ení a únavy. Nakonec obnovuji smlouvu, Ïe budu



Lekce 29

216

zachovávat Jeho pfiikázání, a vím, Ïe budu-li to vûrnû ãinit, Jeho Duch
bude se mnou.“ (Miriam Spain Peterson, „The Lord Takes Care“, No
More Strangers, 4 vols., ed. Hartman Rector and Connie Rector
[1971–1990], 3:154, 157–159.)

V˘zva
Zamyslete se nad tím, jakého pokroku jste od svého kfitu v Ïivotû
dosáhli. V té dobû jste pravdûpodobnû pociÈovali zaãátek jakési vnitfiní
„zmûny srdce“. Jak se táÏe prorok Alma: „Cítíte se tak nyní?“ (Alma
5:26.) PociÈujete stále onu „novotu Ïivota“, o které se pí‰e v písmech?
Pokud se vám nûãeho z toho nedostává, zaãnûte je‰tû dnes ãinit pokání
a svÛj problém vyfie‰te.

Dal‰í ver‰e z písem
■ Galatsk˘m 3:27–29 (pfii kfitu na sebe bereme Kristovo jméno)

■ 1. Petrova 3:21 (kfiest je pfiedpokladem k spasení)

■ Nauka a smlouvy 27:2 (pfiijímáme svátost, abychom pamatovali na
Krista)

Pfiíprava uãitele
NeÏ budete uãit tuto lekci:

1. V pfiíruãce Zásady evangelia si pfieãtûte kapitolu 20 „Kfiest“.

2. V této pfiíruãce si pfieãtûte kapitoly 28 a 31.

3. Pfiipravte si vût‰í arch papíru s informacemi zmiÀovan˘mi v této
lekci, nebo je napi‰te na tabuli.

4. Povûfite dva bratry, aby vyprávûli o tom, jak se cítili pfii svém kfitu a
jak se jejich Ïivot od kfitu zmûnil. Do této ãásti lekce zapojte mladé
bratry.

5. Povûfite bratry vyprávûním pfiíbûhÛ, ãtením ver‰Û z písem nebo
citátÛ, jak to uznáte za vhodné.
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Cílem této lekce je pomoci nám porozumût tomu, jak velká poÏehání
mÛÏeme obdrÏet díky daru Ducha Svatého.

Úvod
Po kfitu je nám udûlen dar Ducha Svatého vkládáním rukou. President
Lorenzo Snow nám dal tuto radu t˘kající se daru Ducha Svatého: „Je
tfieba, abychom poznali podstatu tohoto ducha, abychom mohli rozu-
mût jeho podnûtÛm, a pak dokáÏeme vÏdy jednat správnû. … Od
chvíle, kdy … [pfiijmeme] dar Ducha Svatého, máme pfiítele – pokud
ho od sebe nezaÏeneme nesprávn˘m jednáním. Tímto pfiítelem je Duch
Svat˘.“ (Conference Report, Apr. 1899, 52.)

■ UkaÏte obrázek 30a „Dar Ducha Svatého je právo mít Ducha Svatého
jako stálého spoleãníka“.

■ V ãem je pro nás Duch Svat˘ jako pfiítel?

■ PoÏádejte bratry, aby pfieãetli Jana 14:16, 17, 26 a 16:13. Proã potfiebu-
jeme, aby Duch Svat˘ byl na‰ím spoleãníkem a pfiítelem? (Odpovûdi
pi‰te na tabuli. Nûkteré moÏné odpovûdi jsou uvedeny níÏe.)

Duch Svat˘ nám pomáhá napfiíklad takto:
1. Zjevuje nám pravdu.
2. Pomáhá nám uãit evangeliu.
3. Pomáhá nám pamatovat si urãité vûci.
4. Utû‰uje nás, kdyÏ jsme smutní.
5. OchraÀuje nás pfied zlem.
6. Inspiruje nás pfii v˘uce evangelia v rámci pro-

slovu ãi lekce.
7. Varuje nás pfied nebezpeãím.
8. ¤íká nám v‰e, co máme dûlat.
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Star‰í LeGrand Richards prohlásil: „Chtûl bych, aby se mé dûti a dûti
m˘ch dûtí tû‰ily spí‰e ze spoleãenství Ducha Svatého neÏ z jakéhokoli
jiného spoleãenství na tomto svûtû, protoÏe budou-li dbát nabádání
tohoto Ducha, uvede je do ve‰keré pravdy a doprovodí je bezpeãnû
do pfiítomnosti Otce v nebi.“ (Conference Report, Apr. 1966, 112; nebo
Improvement Era, June 1966, 540.)

ProtoÏe vedení Ducha Svatého je tak dÛleÏité, máme dûlat v‰e, co je
v na‰ich silách, abychom byli hodni Jeho spoleãenství.

Jak si udrÏet Ducha Svatého
Pro to, abychom si Ducha Svatého udrÏeli, mÛÏeme udûlat mnoho
vûcí. Jednou z nich je, Ïe budeme hodni pfiijímat svátost. PokaÏdé,
kdyÏ pfiijímáme svátost, slibujeme, Ïe budeme poslu‰ni Pánov˘ch pfii-
kázání. Pokud slib dodrÏíme, Pán nám slibuje, Ïe budeme moci „vÏdy
míti Jeho Ducha“, aby byl s námi. (Viz NaS 20:77.)

Dal‰ím zpÛsobem, jak si mÛÏeme Ducha Svatého udrÏet, je udrÏovat si
tûlo morálnû ãisté. Apo‰tol Pavel uãil, Ïe na‰e tûlo je jako chrám a Ïe ho
nesmíme zneãistit (viz 1. Korintsk˘m 3:16–17). Duch Svat˘ nemÛÏe
pfieb˘vat v neãist˘ch chrámech; je proto dÛleÏité, abychom si tûlo udr-
Ïovali ãisté v my‰lenkách, fieãi, oblékání a chování a abychom se vyh˘-
bali dokonce i pouhému zdání zla. Star‰í Melvin J. Ballard fiekl: „Duch
Svat˘ je ten nejcitlivûj‰í duch, o kterém jsem kdy sly‰el.“ (Citováno v:
1967–68 Priesthood Study Course: Deacons Quorum, 70.) ProtoÏe Duch
Svat˘ je tak citliv˘, mÛÏeme Ho odehnat i tím, co moÏná povaÏujeme
za nepodstatné.

Abychom si Ducha Svatého udrÏeli, musíme Ïít v souladu s lidmi,
ktefií jsou kolem nás. KdyÏ Kristus promlouval k NefitÛm, fiekl, Ïe
duch sváru pochází od ìábla (viz 3. Nefi 11:29). Duch Svat˘ nemÛÏe
pfieb˘vat tam, kde panuje nejednotnost a nesoulad. Z tohoto dÛvodu
hádka s manÏelkou nebo ha‰tefiení se se sourozencem od nás i
z na‰eho domova Ducha Svatého odeÏene.

Napfiíklad Prorok Joseph Smith nebyl schopen pfiijímat inspiraci od
Pána, dokud nemûl vÛãi v‰em lidem správné pocity. Jednou ráno ho
rozzlobilo nûco, co udûlala jeho manÏelka. KdyÏ se poté snaÏil pfieklá-
dat dal‰í ãást Knihy Mormonovy, zjistil, Ïe to nedokáÏe. Znepokojen
ode‰el do sadu, pomodlil se tam, a kdyÏ se vrátil do domu, poÏádal
Emmu o odpu‰tûní. Teprve pak byl schopen pfiekládat. (Viz B. H.
Roberts, A Comprehensive History of the Church, 1:131.)

Ducha Svatého potfiebujeme stejnû tak, jako Ho potfieboval Prorok.
Potfiebujeme, aby nás Duch Svat˘ vedl v na‰ich zodpovûdnostech, a
obzvlá‰tû pfii vedení na‰í rodiny. KdyÏ na‰e dûti dûlají nûco ‰patného,
nemáme se rozãilovat, ale máme poÏádat Ducha Svatého, aby nás vedl,
kdyÏ je napomínáme (viz NaS 121:43).
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■ Co v na‰em chování brání Duchu Svatému, aby byl na‰ím spoleãní-
kem? Co mÛÏeme dûlat pro to, abychom si Jeho spoleãenství udrÏeli?

President Joseph Fielding Smith fiekl:

„Duch Svat˘ nebude pfieb˘vat s ãlovûkem, kter˘ není ochoten poslou-
chat a dodrÏovat pfiikázání BoÏí. … Do takové du‰e nemÛÏe Duch
Svat˘ vstoupit.

Tento velk˘ dar k nám pfiichází pouze pokorou a vírou a poslu‰ností.
… Zastavili jste se nûkdy, abyste se zamysleli nad tím, jak velká v˘sada
to pro nás je, Ïe na‰ím spoleãníkem je jeden z ãlenÛ BoÏství? Pfiem˘‰leli
jste o tom nûkdy tímto zpÛsobem? Je to na‰e v˘sada, dodrÏujeme-li
pfiikázání, která nám Pán dal.“ („Fundamental Gospel Truths Balance
Education for Students at BYU“, Church News, 4 Nov. 1961, 14.)

Jak nám Duch Svat˘ pomáhá
KdyÏ vûrností prokazujeme, Ïe touÏíme po tom, aby Duch Svat˘ byl
na‰ím spoleãníkem, pomáhá nám vést ‰Èastnûj‰í a lep‰í Ïivot, a to
tûmito zpÛsoby:

Pomáhá nám b˘t lep‰ími lidmi
Duch Svat˘ „inspiruje ke ctnosti, laskavosti, dobrotivosti, jemnosti,
vlídnosti a pravé lásce“. (Parley P. Pratt, Key to the Science of Theology,
4th ed. [1877], 102.)

Ukazuje nám, co máme dûlat
Duch Svat˘ nám pomáhá ãinit dÛleÏitá rozhodnutí.

■ Pfieãtûte Nauku a smlouvy 6:15 a 8:2. Jak nám Duch Svat˘ pomáhá
v rozhodování?

Vede nás pfii sluÏbû v Církvi
Star‰í Franklin D. Richards vyprávûl, jak ho Duch Svat˘ vedl: „Onen
tich˘ a jemn˘ hlas neboli na‰eptávání Ducha sl˘chám pfiitom, kdyÏ
se s vámi radím, bratfii a sestry; kdyÏ udílím muÏÛm knûÏství; kdyÏ
ustanovuji muÏe a Ïeny k úfiadÛm v Církvi; kdyÏ dávám poÏehnání
nemocn˘m; kdyÏ vydávám svûdectví neãlenÛm i ãlenÛm; pfii kázáních
a mnoha dal‰ích pfiíleÏitostech.“ (Conference Report, Apr. 1973,
171–172; nebo Ensign, July 1973, 117.)

Varuje nás
Nûkdy nás Duch Svat˘ varuje pfied nebezpeãím nebo poku‰ením.
Star‰í Franklin D. Richards vyprávûl zku‰enost jednoho mladého otce,
kterého „jednou v noci probudil hlas, kter˘ mu jasnû fiekl, aby vstal a
se‰el dolÛ. Poslechl toto varování, a kdyÏ vstoupil do kuchynû, uvidûl,
Ïe jedna stûna je v plamenech. Rychle vzbudil rodinu, zavolal hasiãe
a s pomocí rodiny se snaÏil oheÀ hasit, a tím ho mít pod kontrolou,
dokud nepfiijeli hasiãi a neuhasili ho docela.
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V mysli nemûl pochybnost, Ïe toto varování byl projev ochrany, kte-
rou Duch Svat˘ mÛÏe poskytnout tûm, ktefií si udrÏují Ïivot v sou-
ladu s Duchem.“ (Conference Report, Apr. 1973, 171; nebo Ensign,
July 1973, 117.)

MÛÏe nás utû‰it
Jednou z úloh Ducha Svatého je b˘t utû‰itelem v období bolesti nebo
zármutku. V takov˘ch chvílích nám Duch Svat˘ mÛÏe pomoci nalézt
klid a pochopení. Star‰í Franklin D. Richards vyprávûl následující záÏi-
tek: „Mûl jsem pfiíleÏitost setkat se se dvûma skvûl˘mi Ïenami, blíz-
k˘mi pfiítelkynûmi, které obû ztratily manÏela pfii letecké nehodû.
Myslíte, Ïe jsem je na‰el ve stavu zoufalství a hlubokého smutku?
Opravdu ne. Je‰tû nikdy jsem nebyl svûdkem takové odvahy a síly!
Obû svûdãily o tom, Ïe skuteãnû pociÈují útûchu Ducha, … a jsou pfie-
svûdãeny o tom, Ïe s nimi i s jejich rodinami bude v‰e v pofiádku,
budou-li Ïít v úzkém kontaktu s Církví a dodrÏovat pfiikázání Pánû.“
(Conference Report, Apr. 1973, 171; nebo Ensign, July 1973, 117.)

■ Podûlte se s bratry o následující pfiíbûh:

President Heber J. Grant vyprávûl o tom, jak Duch Svat˘ pfiinesl
poznání a útûchu ãlenÛm jeho rodiny:

„Asi hodinu pfiedtím, neÏ manÏelka zemfiela, jsem k ní do pokoje
zavolal na‰e dûti a fiekl jsem jim, Ïe jim maminka umírá a Ïe se s ní
mají rozlouãit. Jedna na‰e holãiãka, pfiibliÏnû dvanáctiletá, mi fiekla:
‚Tatínku, já nechci, aby maminka umfiela. PÛl roku … jsem s tebou
chodila do nemocnice; … [pokaÏdé], kdyÏ bylo mamince ‰patnû, jsi
jí dal poÏehnání a jí se ulevilo od bolesti a ti‰e usnula. Chci, abys na
maminku vloÏil ruce a uzdravil ji.‘

¤ekl jsem na‰í holãiãce, Ïe v‰ichni musíme jednou zemfiít, a Ïe cítím
s jistotou v srdci, Ïe ãas její maminky nade‰el. Pak s ostatními dûtmi
ode‰la z pokoje.

Potom jsem poklekl u manÏelãina loÏe (v té dobû uÏ byla v bezvûdomí) a
fiekl jsem Pánovi, Ïe uznávám Jeho ruku v Ïivotû, ve smrti, v radosti, ve
smutku, ve zdaru i v protivenství. Podûkoval jsem Mu za to, Ïe vím, Ïe ke
mnû má Ïena patfií na celou vûãnost. … Ale fiekl jsem Pánovi, Ïe nemám
sílu postarat se o to, aby se smrt mé Ïeny nedotkla víry na‰ich mal˘ch dû-
tí …; a prosil jsem Pána ze v‰ech sil, které jsem mûl, aby mé malé holãiãce
dal poznat, Ïe je to Jeho pfiání a vÛle, aby její maminka zemfiela.

Za hodinu manÏelka zemfiela, a já jsem znovu zavolal dûti k ní do
pokoje. Ná‰ chlapeãek, asi pût a pÛl nebo ‰estilet˘, usedavû plakal,
a tato dvanáctiletá holãiãka ho objala a fiekla mu: ‚Neplaã, neplaã,
Hebere. KdyÏ jsme pfiedtím vy‰li z pokoje, hlas Pánû z nebes mi fiekl:
„Smrtí tvojí maminky se dûje vÛle Pánû.“‘ …
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Vím …, Ïe BÛh sly‰í na‰e modlitby a odpovídá na nû! [Vím], Ïe
v dobách protivenství se Svat˘m posledních dnÛ dostává tolik útûchy
a poÏehnání, jako Ïádn˘m jin˘m lidem!“ (Gospel Standards, comp.
G. Homer Durham [1941], 361.)

Dosvûdãuje pravdu
Právû prostfiednictvím Ducha Svatého získáváme svûdectví o evangeliu.
Stejn˘m zpÛsobem nám Duch Svat˘ pomÛÏe poznat, kdy na‰i vedoucí
mluví mocí Ducha Svatého. President Henry D. Moyle uãil: „Poznat,
zda fieãníci jsou pohnuti Duchem Svat˘m, mÛÏeme pouze tehdy, jsme-li
‚pohnuti Duchem Svat˘m‘ my sami. Proto je dÛleÏité, aby ãlenové Cír-
kve byli ve své vífie stejnû pevní, jako jsou jejich vedoucí.“ („Revelation:
Yesterday and Today“, Improvement Era, June 1962, 407.)

■ Vyzvûte pfiedem povûfieného bratra, aby vyprávûl o nûjakém záÏitku,
kdy pocítil spoleãenství Ducha Svatého.

Závûr
Dar Ducha Svatého je velk˘m poÏehnáním, jeÏ dostávají ti, ktefií byli
konfirmováni za ãlena Církve. Îijeme-li tak, abychom byli Jeho spole-
ãenství hodni, pomÛÏe nám úspû‰nû dokonãit na‰e poslání zde na
zemi. Toho dosáhne tím, Ïe nás bude vést, ochraÀovat, utû‰ovat a i
jinak nám pomáhat ve v‰ech oblastech Ïivota.

V˘zva
Usilujte o spoleãenství Ducha Svatého v kaÏdodenním Ïivotû. Abyste
poznali, které oblasti je tfieba zlep‰it, aby Duch Svat˘ mohl b˘t va‰ím
stál˘m spoleãníkem, poloÏte si následující otázky:

1. SnaÏím se dodrÏovat v‰echna pfiikázání?

2. Modlím se pravidelnû?

3. Jak projevuji lásku ke Spasiteli?

4. Jak projevuji lásku k druh˘m?

5. Uchovávám si ãisté my‰lenky a skutky?

6. Dûkuji Pánovi za Jeho poÏehnání, vãetnû daru Ducha Svatého?

Dal‰í ver‰e z písem
■ Skutkové 5:32 (Duch Svat˘ pfiichází k poslu‰n˘m)

■ 1. Nefi 10:17–19 (moc a poznání od Ducha Svatého pfiicházejí skrze
víru v Krista)

■ 2. Nefi 31:13 (pfiijetí Ducha Svatého pfiichází po vífie, pokání a kfitu)

■ MojÏí‰ 6:61 (moci a poÏehnání Ducha Svatého)
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Pfiíprava uãitele
NeÏ budete uãit tuto lekci:

1. V pfiíruãce Zásady evangelia si pfieãtûte kapitolu 21 „Dar Ducha
Svatého“.

2. PoÏádejte jednoho bratra, aby vyprávûl o nûjakém záÏitku, kdy
pocítil spoleãenství Ducha Svatého.

3. Povûfite bratry vyprávûním pfiíbûhÛ, ãtením ver‰Û z písem nebo
citátÛ, jak to uznáte za vhodné.
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Cílem této lekce je pomoci nám nauãit se, jak mÛÏeme posilovat svou
rodinu a kvorum modlitbou a pÛstem.

Úvod
■ PoÏádejte pfiedem povûfiené bratry, aby krátce shrnuli zásady pÛstu

a modlitby, jak jsou uvedeny v pfiíruãce Zásady evangelia.

Modlitba a pÛst mohou b˘t pro na‰i rodinu poÏehnáním
Modlitba a pÛst nám mohou pomoci posílit sebe i svou rodinu. Na‰e
modlitby o vedení jsou díky pÛstu mocnûj‰í, protoÏe pÛst zdÛrazÀuje
jejich upfiímnost. Kromû toho, kdyÏ se postíme a modlíme, odvracíme
se od vûcí tohoto svûta a uznáváme svou závislost na Pánu. Takto ote-
víráme své srdce, abychom se mohli uãit a pfiijímat BoÏí vÛli t˘kající
se nás a na‰í rodiny.

Modlitba a pÛst rovnûÏ zvy‰ují na‰i schopnost pouÏívat knûÏství úãin-
nûji. KdyÏ porozumíme tomu, Ïe moc knûÏství lze pouÏívat pouze
tehdy, Ïijeme-li podle zásad spravedlivosti, pfiinese to poÏehnání nám
i druh˘m. (Viz NaS 121:34–36.)

■ UkaÏte obrázek 31a „PÛst a modlitba mohou nositeli knûÏství
pomoci Ïehnat nemocn˘m úãinnûji“.

Následující pfiíbûh vypráví o jednom nositeli knûÏství, kter˘ poznal, jak
mu moc pÛstu a modlitby mÛÏe pomáhat pfii pouÏívání knûÏství:

KdyÏ mal˘ syn Johna a Bonnie váÏnû onemocnûl, lékafii jako diagnózu
stanovili mí‰ní meningitidu. RodiãÛm fiekli, Ïe jejich syn buì zemfie,
nebo bude tûlesnû a mentálnû postiÏen˘. Jako nositel Melchisedechova
knûÏství se John rozhodl, Ïe svému synovi dá poÏehnání. KdyÏ se v‰ak
pfiipravoval zpeãetit pomazání, uvûdomil si, Ïe neví, co si Pán ohlednû
jeho syna pfieje. A tak chlapci jen poÏehnal, aby se mu ulevilo.

Po tomto poÏehnání se John a Bonnie zaãali postit, aby poznali Pánovu
vÛli a dokázali ji pfiijmout. Na konci svého pÛstu mûli John s Bonnie
pocit, Ïe jsou pfiipraveni pfiijmout Pánovu vÛli. John dal svému synovi
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dal‰í poÏehnání. Tentokrát mu Duch na‰eptal, aby dítûti poÏehnal, aby
se plnû uzdravilo. Chlapec se uzdravil a za tfii dny si ho mohli odvézt
z nemocnice domÛ.

■ Jak by Johnovi a Bonnie pomohl jejich pÛst, kdyby na své modlitby
dostali jinou odpovûì?

V˘uka a posilování rodiny pomocí modlitby a pÛstu
Jako rodiãe se máme vÏdy modlit o to, abychom znali potfieby sv˘ch
dûtí a abychom vûdûli, jak tyto potfieby uspokojit. KdyÏ napfiíklad
nûkteré na‰e dítû ãelí nûjakému konkrétnímu problému, mÛÏeme se o
nûm zmínit v rodinn˘ch modlitbách. Máme v‰ak dbát na to, abychom
to vÏdy ãinili v pozitivním duchu. Jeden otec se za svého syna modlil
tûmito slovy: „[Nebesk˘] Otãe, víme, Ïe John se skuteãnû snaÏí ovládat
svÛj hnûv. Jsme vdûãni za to, Ïe vidíme, jak roste, a za to, Ïe na‰emu
synovi pomáhá‰ a podporuje‰ ho. Prosíme, Ïehnej mu i nadále a Ïehnej
i nám, abychom ho nepodnûcovali k hnûvu, ale abychom mu naopak
projevovali lásku a ochotu pomoci mu.“ (Marian P. Sorensen, „Tea-
ching Children through Prayer“, Ensign, May 1973, 34.)

■ Jak by takováto modlitba mohla mladému muÏi pomoci pfiekonat
jeho problém?

Star‰í M. Russell Ballard vyprávûl o své zku‰enosti se sv˘m pûtilet˘m
synem, kter˘ se bál zaãít chodit do ‰koly. KdyÏ zjistil, Ïe se jeho syn
bojí, fiekl mu: „Craigu, má‰ pfiítele, kter˘ bude vÏdy s tebou. Poklek-
nûme spolu a poÏádejme Ho, aby ti pomohl.“ (Conference Report,
Oct. 1976, 129–130; nebo Ensign, Nov. 1976, 87–88.)

KdyÏ se postíme a modlíme jako rodina, mÛÏe nám to pfiinést velkou
sílu a jednotu, jak to ukazuje následující pfiíbûh:

Alan byl mlad˘ muÏ, kter˘ obdrÏel povolání slouÏit Pánu na misii
v cizí zemi. Velmi se na tuto sluÏbu tû‰il, ale kdyÏ zaãal studovat dan˘
jazyk, zaãal mít velké obavy, protoÏe se ho nedokázal nauãit.

KdyÏ se AlanÛv otec dozvûdûl o jeho problému, svolal ãleny své
rodiny. PoÏádal je, aby se za Alana postili a modlili, aby dokázal svÛj
problém pfiekonat a mohl s úspûchem slouÏit na misii.

■ Jak by takováto zku‰enost mohla posílit na‰e dûti? Jak mÛÏe spoleãn˘
pÛst a modlitba sjednocovat rodinu? Pfieãtûte 3. Nefiho 18:21.

Konání Pánova díla prostfiednictvím pÛstu a modlitby
Za JeÏí‰em pfii‰el jist˘ muÏ, poklekl pfied Ním a fiekl:

„Pane, smiluj se nad synem m˘m, nebo námûsiãník jest, a tûÏce se
trápí. âasto zajisté padá do ohnû a ãastokrát do vody.

I pfiivedl jsem ho uãedlníkÛm tv˘m, ale nemohli ho uzdraviti.“
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Pán z onoho chlapce ihned vyhnal ìábla. Za JeÏí‰em pfii‰li uãedníci a
ptali se Ho: „Proã jsme my ho nemohli [vyhnati]?“ JeÏí‰ jim odpovûdûl,
Ïe to bylo kvÛli jejich nevífie, a pak dodal: „Toto pak pokolení nevy-
chází, jediné skrze modlitbu a pÛst.“ (Viz Matou‰ 17:14–21.)

V následujícím pfiíbûhu vypráví star‰í Matthew Cowley o jednom bis-
kupovi, kter˘ rozumûl tomu, jak potfiebn˘ je pÛst a modlitba:

„Jednoho dne zavolali na [Honolulu jednomu mladému bohatému bis-
kupovi] z nemocnice Queen’s Hospital, zda by nepfii‰el a nepoÏehnal
chlapci, kter˘ mûl obrnu. Volala mu jedna domorodá sestra, jejíÏ byl
biskupem. ¤ekla mu: ‚Bratfie biskupe, pfiijìte sem. MÛj syn onemocnûl
obrnou, a já bych si pfiála, abyste sem pfii‰el a poÏehnal mu.‘ âekala na
nûj cel˘ den, ale biskup nepfii‰el. Nepfii‰el ani v noci. Druh˘ den ráno
také nepfii‰el, ale nakonec se dostavil brzy odpoledne. Rozzlobila se na
nûj a zaãala na nûj kfiiãet. Nazvala ho v‰emi moÏn˘mi jmény a tituly,
které jí pfii‰ly na mysl. ‚Já vám, svému biskupovi, zavolám a fieknu
vám, Ïe mÛj syn tady leÏí s obrnou. Ale vy jste sám sv˘m pánem, máte
auta, krásnou jachtu, máte v‰echno, co chcete. Vá‰ ãas patfií vám. A vy
si prostû nepfiijdete. Pfiijdete si aÏ teì – o cel˘ den pozdûji.‘ KdyÏ skon-
ãila a uÏ nevûdûla, co by mu dal‰ího fiekla, usmál se na ni a fiekl: ‚KdyÏ
jsem vãera zavûsil sluchátko, zaãal jsem se postit, a postil jsem se a
modlil jsem se 24 hodin. Nyní jsem pfiipraven va‰emu chlapci poÏeh-
nat.‘ Tent˘Ï den v pût hodin odpoledne byl chlapec propu‰tûn
z nemocnice, zcela vyléãen z obrny. … ‚Toto pak pokolení nevychází,
jediné skrze modlitbu a pÛst.‘

Velmi pochybuji o tom, Ïe by se toto stalo, kdyby ‰el do nemocnice
ihned. Myslím, Ïe této modlitby a pÛstu bylo tfieba. Také si myslím, Ïe
my, ktefií jsme nositeli tohoto knûÏství, ho nûkdy nepouÏíváme dosta-
teãnû ãasto. Musíte se udrÏovat v kondici, musíte si toto knûÏství, které
máme, neustále udrÏovat cviãením, a pak budeme vÏdy pfiipraveni
slouÏit ve svém knûÏském úfiadu a udûlovat poÏehnání.“ (Matthew
Cowley Speaks [1954], 150.)

Není vÏdy nutné ãekat pfied poÏehnáním nemocného tak dlouho, ale
vÏdy máme pfied vykonáním jakéhokoli knûÏského obfiadu usilovat o
inspiraci od Pána.

■ Proã je dÛleÏité, abychom byli na vykonávání knûÏsk˘ch obfiadÛ
duchovnû pfiipraveni?

Stejnû jako se na vykonání obfiadu potfiebují pfiipravit nositelé knûÏství,
mají se na nûj pfiipravit i ti, ktefií o poÏehnání Ïádají, vãetnû jejich rodiny.
Star‰í Matthew Cowley vyprávûl o tom, jak jedni rodiãe vyuÏili pÛstu a
modliteb k tomu, aby sebe a své dítû pfiipravili na pfiijetí poÏehnání.
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„Asi tak pfied rokem ke mnû do kanceláfie pfii‰li manÏelé s mal˘m chlap-
cem v náruãí. Jeho otec mi fiekl: ‚Postili jsme se se Ïenou dva dny a pfii-
nesli jsme na‰eho chlapeãka, abyste mu poÏehnal. Poslali nás k vám.‘

Zeptal jsem se: ‚Co mu je?‘

Odpovûdûli, Ïe je od narození slep˘, hluchonûm˘, má nekoordinované
svaly a v pûti letech je‰tû nedokáÏe lézt. Pomyslel jsem si: To je pfiesnû
ono. ‚Toto pak pokolení nevychází, jediné skrze modlitbu a pÛst.‘ Mûl
jsem bezv˘hradnou víru v pÛst a modlitby tûchto rodiãÛ. PoÏehnal
jsem onomu dítûti a za nûkolik t˘dnÛ mi pfii‰el dopis: ‚Bratfie Cowley,
pfiáli bychom vám, abyste mohl vidût na‰eho chlapeãka nyní. Leze.
KdyÏ po podlaze hodíme míã, Ïene se za ním po ruãkách a po kolín-
kách. Vidí. KdyÏ mu zatleskáme nad hlavou, vyskoãí. Sly‰í.‘ Lékafiská
vûda toto bfiímû odloÏila. Ujal se ho BÛh.“ (Matthew Cowley, Miracles,
Brigham Young University Speeches of the Year [18 Feb. 1953], 8.)

O tom, jaká poÏehnání pfiicházejí díky pÛstu a modlitbû, se pfiesvûdãilo
také mnoho misionáfiÛ. President Ezra Taft Benson vyprávûl o svém
záÏitku, kter˘ mûl, kdyÏ se se sv˘m spoleãníkem postil a modlil:

„Z osobní zku‰enosti vím, jak úãinná a mocná je modlitba. KdyÏ jsem
jako mlad˘ misionáfi slouÏil v roce 1922 v severní Anglii, protivenství
proti Církvi velmi zesílilo. Do‰lo to tak daleko, Ïe nás president misie
vyzval k tomu, abychom zru‰ili v‰echna pouliãní shromáÏdûní, a
v nûkter˘ch pfiípadech jsme museli i pfiestat klepat na dvefie.

MÛj spoleãník a já jsme byli pozváni, abychom pfiijeli do South Shields a
promluvili tam na shromáÏdûní svátosti. V pozvánce stálo: ‚Jsme pfie-
svûdãeni, Ïe dokáÏeme naplnit na‰i malou kapli. Mnoho zdej‰ích lidí
nevûfií onûm pomluvám, které o nás vycházejí v novinách. Pokud pfiije-
dete, jsme si jisti, Ïe budeme mít skvûlé shromáÏdûní.‘ A tak jsme
souhlasili.

Upfiímnû jsme se postili a modlili a pak jsme jeli na ono shromáÏdûní.
MÛj spoleãník si pfiipravil proslov o prvních zásadách. Já jsem vûnoval
znaãné úsilí pfiípravû proslovu o odpadlictví. Na shromáÏdûní byl
nádhern˘ duch. Nejprve mluvil mÛj spoleãník a pronesl vskutku inspi-
rující poselství. Na to jsem zareagoval já a mluvil jsem s takovou smû-
lostí, jakou jsem nikdy pfiedtím nepociÈoval. KdyÏ jsem se posadil,
uvûdomil jsem si, Ïe jsem se o odpadlictví ani nezmínil. Mluvil jsem
o Proroku Josephu Smithovi a vydal jsem svûdectví o jeho boÏském
poslání a o pravdivosti Knihy Mormonovy. Po skonãení shromáÏdûní
za námi pfii‰lo nûkolik lidí, nûktefií z nich neãlenové, a fiekli: ‚Dnes
veãer jsme získali svûdectví, Ïe evangelium, kterému vy, star‰í, uãíte,
je pravdivé. Nyní jsme pfiipraveni na kfiest.‘

To byla odpovûì na ná‰ pÛst a modlitby, neboÈ jsme se modlili o to,
abychom fiekli jen to, co se dotkne srdce na‰ich pfiátel a zájemcÛ.“
(Conference Report, Apr. 1977, 46; nebo Ensign, May 1977, 33–34.)
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Závûr
PÛst a modlitba nám mohou pomoci konat Pánovo dílo i pfii mnoha
dal‰ích pfiíleÏitostech. Napfiíklad se mÛÏeme postit a modlit za rodiny,
pro které jsme domácími uãiteli. Také se mÛÏeme postit a modlit jako
kvorum za konkrétního ãlena na‰eho kvora nebo jeho rodinu.

Díky modlitbû a pÛstu mÛÏeme b˘t poÏehnáni tûlesnû a mÛÏeme posí-
lit svou víru a duchovní moc. Taková moc je nezbytná k tomu, aby-
chom úspû‰nû vykonávali svou práci a mohli posilovat sebe i druhé.

V˘zva
Urãete si nûkolik vûcí z va‰eho osobního a rodinného Ïivota, za které se
potfiebujete postit a modlit. Pfiem˘‰lejte také o potfiebách sv˘ch bratrÛ
v kvoru. UãiÀte závazek, Ïe se budete modlit a postit za jednu z tûchto
vûcí.

Dal‰í ver‰e z písem
Modlitba
■ Matou‰ 6:5–15 (Spasitel vysvûtluje, jak se máme modlit)

■ Luká‰ 18:1–14 (v modlitbû máme b˘t vytrvalí)

■ 2. Nefi 32:8–9 (pfied vykonáváním Pánova díla se máme modlit)

■ Alma 34:17–28 (máme se modlit za v‰e, co dûláme)

■ Moroni 10:3–5 (skrze modlitbu mÛÏeme poznat pravdu o v‰ech vûcech)

■ Nauka a smlouvy 19:28 (máme se modlit na vefiejnosti i v soukromí)

■ Nauka a smlouvy 88:119 (máme zfiídit dÛm modlitby a pÛstu)

PÛst
■ Exodus 34:27–28 (MojÏí‰ se postil pfiedtím, neÏ obdrÏel od Boha

zjevení)

■ Luká‰ 2:36–37 (Anna slouÏila Bohu pÛstem a modlitbou)

■ Skutkové 13:2–3 (pÛst mÛÏe pfiinést inspiraci Ducha Svatého)

■ Mosiá‰ 27:23 (pÛst a modlitba druh˘ch pomohly Almovi uzdravit se)

■ Alma 6:6 (Nefité se postili a modlili za ty, ktefií neznali Boha)

■ Alma 17:9 (misionáfii se postili a modlili o Ducha)

■ Alma 45:1 (modlitba a pÛst jsou jedním ze zpÛsobÛ, jak mÛÏeme
Bohu podûkovat)
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Pfiíprava uãitele
NeÏ budete uãit tuto lekci:

1. V pfiíruãce Zásady evangelia si pfieãtûte kapitolu 8 „Modlíme se ke
svému Nebeskému Otci“. Povûfite nûkterého bratra, aby tuto kapi-
tolu shrnul ve tfiíminutovém pfiíspûvku.

2. V pfiíruãce Zásady evangelia si pfieãtûte kapitolu 25 „PÛst“. Povûfite
nûkterého bratra, aby tuto kapitolu shrnul ve tfiíminutovém pfií-
spûvku.

3. Povûfite bratry vyprávûním pfiíbûhÛ, ãtením ver‰Û z písem nebo
citátÛ, jak to uznáte za vhodné.
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Cílem této lekce je pomoci nám nauãit se, jak mÛÏeme svou rodinu
vést k úctû a uctivosti a jak se v tom mÛÏeme sami zdokonalovat.

Úvod
■ UkaÏte obrázek 32a „Uctivost v kapli je projevem lásky a úcty

k Bohu“. Také vystavte vût‰í arch papíru, na kterém jsou napsána
slova z Leviticu 19:30, nebo je napi‰te na tabuli: Sobot m˘ch ostfiíhati
budete, a svatynû mé báti se budete: Já jsem Hospodin.

Následující slova urãená ãlenÛm Církve napsal president Spencer W.
Kimball:

„Jsme bohatû poÏehnan˘ lid. Pán nám dal v‰e: evangelium JeÏí‰e
Krista, svûtlo, knûÏství, moc, zaslíbení, smlouvy, chrámy, rodinu,
pravdu. Mûli bychom b˘t nej‰Èastnûj‰í lidé na zemi. Mûli bychom b˘t
také nejuctivûj‰í lidé, ale zde si myslím, Ïe kaÏd˘ jednotlivec a kaÏdá
rodina se má podívat sama na sebe. Jsme uctiví lidé? Je z na‰eho cho-
vání doma a na shromáÏdûní vidût úcta k na‰emu Stvofiiteli?

Nûkdy jsme udiveni. Nav‰tûvujeme shromáÏdûní svátosti a konference,
kde dûti bûhají volnû uliãkami mezi sedadly. Pfii shromáÏdûní vidíme,
jak se nûktefií dospûlí baví se sousedy, lidé podfiimují a mladí lidé se
shromaÏìují na chodbách. Vidíme rodiny, které pfiicházejí pozdû a
hluãnû si sedají na místo, a skupiny, které se po shromáÏdûní hlasitû
baví v kapli.

Na‰e my‰lenky se obracejí k zájemcÛm, pfiátelÛm a tûm, jejichÏ svûdec-
tví je kfiehké a teprve se rozvíjí. Jsou na‰e shromáÏdûní onûmi moc-
n˘mi misionáfisk˘mi nástroji, jak˘mi mohou b˘t, kde vládne Duch
Pánû a proniká do srdce? Nebo musíme nejprve potlaãit mnoho zbyteã-
n˘ch rozpt˘lení, neÏ jsme schopni pociÈovat Ducha?

Prozkoumejme uctivost, nejen její v˘znam a její dÛleÏitost v Ïivotû Sva-
t˘ch posledních dnÛ, ale i to, jak mÛÏeme uãit uctivosti své dûti a jak se
v ní mÛÏeme sami zlep‰it.
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32a Uctivost v kapli je projevem lásky a úcty k Bohu.
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V˘znam a dÛleÏitost uctivosti
Uctivost je definována jako ‚pocit nebo postoj hluboké váÏnosti, lásky a
úcty jakoby k nûãemu posvátnému‘. Uctivost mÛÏeme charakterizovat
také jako oddanost Bohu.

Mnozí na‰i vedoucí se vyjádfiili, Ïe si uctivosti váÏí jako jedné z nejvy‰-
‰ích vlastností du‰e, coÏ naznaãuje, Ïe uctivost zahrnuje opravdovou
víru v Boha a v Jeho spravedlivost, vysokou kulturnost a lásku
k u‰lechtilej‰ím vûcem Ïivota.

Úcta k Bohu
V novodob˘ch zjeveních nám Pán pomáhá porozumût v˘znamu a
dÛleÏitosti uctivosti.

Zdá se, Ïe jeden takov˘ pfiípad naznaãuje, Ïe pro ty, jiÏ dosahují celes-
tiálního království, je úcta k Otci a Synu nezbytn˘m pfiedpokladem
nebo vlastností. V 76. oddíle Nauky a smluv, kter˘ je znám jako
‚Vidûní‘ dané Josephu Smithovi a Sidneymu Rigdonovi v únoru 1832,
se pí‰e:

‚A tak jsme vidûli slávu celestiálních, která vyniká ve v‰ech vûcech –
kde BÛh, vpravdû Otec, vládne na trÛnu svém na vûky vûkÛ;

Pfied jehoÏ trÛnem se v‰e sklání v pokorné úctû a vzdává mu slávu na
vûky vûkÛ.

Ti, kdoÏ dlí v pfiítomnosti jeho, jsou církví Prvorozeného; a oni vidí, jak
jsou vidûni, a poznávají, jak jsou poznáváni, pfiijav‰e z plnosti jeho a
z milosti jeho;

A on je ãiní rovn˘mi v moci a v síle a v panství.‘ (NaS 76:92–95.)

Úcta ke jménu BoÏství
Dal‰í novodobé zjevení nás vede k tomu, abychom mûli v úctû i
samotné jméno BoÏství; bylo nám fieãeno, Ïe nemáme znesvûcovat
jméno Otce a Ïe ho dokonce nemáme ani pfiíli‰ ãasto uÏívat. (NaS
107:2–4.)

Zde si máme pfiipomenout, Ïe v jednom z Desatera pfiikázání se praví:

‚Nevezme‰ jména Hospodina Boha svého nadarmo; neboÈ nenechá
bez pomsty Hospodin toho, kdoÏ by bral jméno jeho nadarmo.‘
(Exodus 20:7.)

Zdá se, Ïe úcta k Bohu a k Jeho jménu je jednou z nejdÛleÏitûj‰ích
vlastností, které si mÛÏeme vypûstovat.“ (We Should Be a Reverent
People [broÏura, 1976], 1–2.)

■ Jak˘mi dal‰ími zpÛsoby mÛÏeme projevovat úctu k Bohu?
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Úcta k domu Pánû
„Pán nám dal prostfiednictvím novodobého zjevení pokyn v je‰tû jedné
mimofiádnû dÛleÏité oblasti, a to, Ïe máme mít náleÏitou úctu k Jeho
svatému domu. V dÛleÏitém zjevení daném Josephu Smithovi, jeÏ je
známo jako zasvûcovací modlitba chrámu v Kirtlandu, byl dán pfiíkaz,
Ïe tento chrám, stejnû jako v‰echny ostatní posvátné chrámy postavené
Pánu, má b˘t místem úcty k Nûmu. (Viz NaS 109:13, 16–21.)

Ve skuteãnosti lze to, co bylo fieãeno o posvátn˘ch chrámech Církve,
vztáhnout i na kaÏd˘ ‚dÛm Pánû‘, aÈ to je sborov˘ dÛm nebo kterékoli
jiné místo, kde Svatí konají své bohosluÏby, a vlastnû i kaÏd˘ domov
Svat˘ch posledních dnÛ.

Souãástí uctivosti je ‰tûstí
Uctivost, stejnû jako ostatní zásady evangelia, vede k vût‰í radosti.

Musíme mít na pamûti, Ïe uctivost není jakási doãasná zasmu‰ilost,
do které se ponofiíme v nedûli. Souãástí opravdové uctivosti je ‰tûstí,
a také láska, úcta, vdûãnost a zboÏná bázeÀ. Je to ctnost, která má b˘t
souãástí na‰eho zpÛsobu Ïivota. Svatí posledních dnÛ mají b˘t ve sku-
teãnosti nejuctivûj‰í lidé na celé zemi.

Uctivost v domovû
Kde tedy uctivost zaãíná a jak ji mÛÏeme rozvíjet?

Klíãem k uctivosti, stejnû jako ke kaÏdé jiné boÏské ctnosti, je domov.

Rád bych zdÛraznil, jak dÛleÏité je uãit dûti modlitbû. Právû pfii osob-
ních a rodinn˘ch modlitbách se na‰i maliãcí uãí sklonit hlavu, sloÏit
ruce a zavfiít oãi, zatímco promlouváme k Otci v nebi. Chování, kte-
rému se nauãí doma, urãuje chování na církevních shromáÏdûních.
Dítû, které se nauãilo modlit doma, brzy pochopí, Ïe musí b˘t potichu
a v klidu i pfii modlitbách na shromáÏdûní.

Stejnû tak, jsou-li souãástí domácího Ïivota rodinné domácí veãery,
dûti vûdí, Ïe pfii nûkter˘ch pfiíleÏitostech, nejen na shromáÏdûní, ale
i doma, se uãíme o Nebeském Otci a Ïe tehdy je tfieba, aby se v‰ichni
chovali co nejlépe.

Hudba je pro dûti obzvlá‰tním potû‰ením. NáboÏenské písnû, které
zpíváme ãasto na shromáÏdûní, si mÛÏeme osvojit i doma. Pfiedev‰ím
mal˘m dûtem by mohlo prospût, kdyby jim rodiãe doma pomohli na-
uãit se jednoduch˘m náboÏensk˘m písním. Dûti by se pak tû‰ily na to,
aÏ se bude zpívat na shromáÏdûní svátosti a na dal‰ích shromáÏdû-
ních.“ (We Should Be a Reverent People [broÏura, 1976], 2–3.)

■ Jaké zpÛsoby vám pomáhají zlep‰it uctivost u vás doma?
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Uctivost na shromáÏdûní
„Rodiãe mají samozfiejmû nav‰tûvovat nedûlní shromáÏdûní se
sv˘mi dûtmi.

Otec a matka mají spolupracovat na tom, aby pfiíprava na shromáÏdûní
byla pro rodinu pfiíjemn˘m záÏitkem. Spûch na poslední chvíli, kdy se
snaÏíme dûti shromáÏdit, ustrojit je a pak pospícháme na shromáÏdûní,
uctivost niãí.

Pokud se to pro rodinu stane zvykem, ãasto pfiichází na shromáÏdûní
pozdû, mnohdy se vyskytnou hnûvivá slova a pocity ublíÏení a dûti
jsou bûhem shromáÏdûní ãasto rozru‰ené a nepokojné. O co uctivûj‰í je
rodina, která se na shromáÏdûní pfiipravuje s dostateãn˘m pfiedstihem,
která do kaple pfiichází dostateãnû dlouho pfied zaãátkem shromáÏdûní
a která si spoleãnû sedne, aby naslouchala preludiu a vypustila z mysli
svûtské zájmy.

Pro rodiãe s mal˘mi dûtmi je nûkdy tûÏké pomoci dûtem váÏit si shro-
máÏdûní a zajistit, aby nepÛsobily ru‰ivû. Nezbytn˘mi pfiedpoklady
pro úspûch jsou vytrvalost, neústupnost a pfiíprava doma. Nevûdí-li si
mladí rodiãe rady, jak dûti na shromáÏdûní zvládnout, mohou poÏádat
o radu zku‰enûj‰í rodiãe ve sboru.

âlenové Církve se pfied shromáÏdûním i po nûm ãasto seskupují
v kapli, aby se pozdravili. Nûkdy je zdánlivá neuctivost neúmysln˘m
dÛsledkem toho, Ïe jsme pfiátel‰tí lidé a Ïe sabat je pfiíhodnou dobou
pro rozhovory, rozvíjení pfiátelství a poznávání nov˘ch lidí. Rodiãe
mají b˘t pro svou rodinu pfiíkladem tím, Ïe si s pfiáteli pohovofií pfied
shromáÏdûním nebo po nûm na chodbû nebo na jin˘ch místech mimo
kapli. Po shromáÏdûní mohou rodiãe pomoci pfienést ducha shromáÏ-
dûní do svého domova tím, Ïe doma s dûtmi diskutují o my‰lence,
hudebním vystoupení nebo o nûãem jiném pozitivním ze shromáÏdûní.

Úsilí o zlep‰ení uctivosti
Pohovofiili jsme o dÛleÏitosti uctivosti a zamysleli jsme se nad nûkte-
r˘mi jejími v˘znamy. Navrhli jsme také nûkolik námûtÛ, jak napomá-
hat uctivosti doma a na shromáÏdûní. Skuteãné zlep‰ení v chování lidí
v‰ak nastane aÏ tehdy, aÏ místní vedoucí a rodiny budou spoleãnû usi-
lovat o pfiekonání sv˘ch konkrétních problémÛ s uctivostí. V duchu
vidíme v celé Církvi úsilí o zlep‰ení uctivosti. …

Opravdová úcta a uctivost jsou zásadní vlastnosti, které v‰ak ze svûta
rychle mizí s tím, jak síly zla nab˘vají na vlivu. NedokáÏeme plnû
pochopit onu sílu dobra, kterou mÛÏeme mít, stanou-li se ãlenové Kris-
tovy pravé církve vzorem uctivého chování. NedokáÏeme si pfiedstavit,
na kolik dal‰ích ÏivotÛ bychom mohli zapÛsobit. A co je moÏná je‰tû
dÛleÏitûj‰í, nedokáÏeme pfiedvídat, jak velk˘ duchovní úãinek to bude
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mít na na‰e rodiny, staneme-li se oním uctiv˘m lidem, jak˘m víme, Ïe
máme b˘t. Modlím se o to, abychom si v Ïivotû dokázali vypûstovat více
úcty a uctivosti.“ (We Should Be a Reverent People [broÏura, 1976], 3–4.)

■ Jak mohou rodiãe pomoci sv˘m dûtem tû‰it se z církevních shromáÏ-
dûní a chovat se uctivûji? AÏ v‰ichni bratfii odpovûdí, poÏádejte
nûkterého z nich, aby pfieãetl tyto námûty:

Námûty pro rodiãe, jak uãit úctû a uctivosti
„Rodiãe mohou pomoci sv˘m dûtem tû‰it se z církevních shromáÏdûní
tûmito zpÛsoby:

1. Budou se úãastnit Nedûlní ‰koly a shromáÏdûní svátosti se sv˘mi dûtmi.

2. Zajistí, aby pfiíprava na shromáÏdûní probíhala v pfiíjemné náladû a
beze spûchu.

3. Pfiijdou pût aÏ deset minut pfied plánovan˘m zaãátkem shromáÏdûní.

4. Budou sedût spoleãnû jako rodina.

5. Po shromáÏdûní budou diskutovat o proslovu, hudebním vystou-
pení nebo o nûãem jiném pozitivním ze shromáÏdûní.“ 
(Spencer W. Kimball, We Should Be a Reverent People [broÏura, 1976], 4.)

■ Jak mÛÏeme uãit malé dûti uctivosti? AÏ v‰ichni bratfii odpovûdí,
poÏádejte nûkterého z nich, aby pfieãetl tyto námûty:

„Rodiãe s mal˘mi dûtmi se mají snaÏit:

1. Pomoci dûtem chápat, co se dûje.

Malé dûti se moÏná samy dokáÏí zamûstnat v tichosti omalovánkami
nebo pracovním se‰item, ale je dÛleÏité pomoci jim chápat ze shro-
máÏdûní co nejvíce, jak je to moÏné. PfiíleÏitostné za‰eptané vysvût-
lení, kter˘m objasníme nûjakou organizaãní záleÏitost sboru nebo to,
o ãem mluví fieãník, mÛÏe dítûti pomoci mít vztah k tomu, co se dûje.
Otec mÛÏe napfiíklad za‰eptat: ‚Teì mluví DanielÛv tatínek. Vypráví
o pion˘rech.‘

2. ZdÛrazÀovat písnû.

Zpûv mÛÏe b˘t pro dûti jednou z nejzábavnûj‰ích ãástí shromáÏdûní.
Povzbuzujte zájem dítûte o náboÏenské písnû tím, Ïe budete doma zpí-
vat jednoduché náboÏenské písnû a Ïe jim budete dítû uãit. Sborov˘
fiídící hudby vám mÛÏe poskytnout seznam náboÏensk˘ch písní, které
se budou zpívat na shromáÏdûních v nejbliÏ‰í dobû.

3. UpevÀovat dobré chování, kterému se dítû uãí doma, v Primárkách
a v Nedûlní ‰kole.
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Pomozte dûtem pamatovat na to, aby pfii modlitbách sloÏily ruce a
sklonily hlavu a aby pfii svátosti sedûly ti‰e. Dûti mají chápat, Ïe je
nezdvofiilé hrát si v uliãkách nebo chodit bûhem shromáÏdûní sem a
tam z kaple.

4. B˘t pfiíkladem.

Buìte dobr˘m pfiíkladem tím, Ïe o shromáÏdûní projevujete zájem,
mluvíte jen tehdy, je-li to nezbytné, a pouze ‰eptem, a povzbuzujete
dûti, aby se chovaly také tak.

5. Zajistit, aby dûti byly na shromáÏdûní pfiipraveny.

Nav‰tívit toaletu a napít se mají dûti pfied zaãátkem shromáÏdûní.“
(Spencer W. Kimball, We Should Be a Reverent People [broÏura, 1976], 4–5.)

Závûr
Jsme-li uctiví, prokazujeme tím lásku a úctu k Nebeskému Otci a Jeho
Synovi, JeÏí‰i Kristu. Vypûstujeme-li si uctiv˘ postoj, mÛÏeme zaÏívat
více radosti v Ïivotû i v uãení evangelia JeÏí‰e Krista.

V˘zva
Napi‰te si, co v‰echno mÛÏete dûlat pro to, abyste byli sami uctivûj‰í a
abyste pomohli druh˘m, pfiedev‰ím své rodinû, b˘t uctivûj‰í.

Pfiíprava uãitele
NeÏ budete uãit tuto lekci:

1. Pfiipravte si vût‰í arch papíru navrÏen˘ v této lekci, nebo napi‰te
dan˘ ver‰ z písem na tabuli.

2. Povûfite bratry, aby pfiednesli libovolnou ãást lekce, dle va‰eho
uváÏení.
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Cílem této lekce je pomoci nám porozumût v˘znamu kfiesÈanské lásky
a sluÏby.

Úvod
■ UkaÏte obrázek 33a „Kristus je velk˘m pfiíkladem lásky“.

JeÏí‰ Kristus miluje kaÏdého ãlovûka. Jeho schopnost milovat je doko-
nalá. Jeho láska je tak úplná, Ïe nám písma o Nûm fiíkají, Ïe On je láska
(viz 1. Janova 4:7–12). Kristova láska je nejlépe patrná ve skutcích
sluÏby, které vykonal pro celé lidstvo.

Jako nositelé knûÏství máme zodpovûdnost stát se takov˘mi, jako je
Kristus. Abychom to v‰ak dokázali, musíme se nauãit chovat k druh˘m
takovou lásku, jakou chová On, a slouÏit tak, jako slouÏí On. Biskup
H. Burke Peterson uãil, Ïe „ve svûtû a spoleãnosti, kde Satan útoãí na
dûti lidské tím nejhor‰ím zpÛsobem, jak˘ kdy existoval, je na‰í nejsil-
nûj‰í zbraní ãistá, nesobecká láska – láska Kristova“. (Conference Re-
port, Apr. 1977, 103; nebo Ensign, May 1977, 69.)

Je nám pfiikázáno, abychom milovali
Jednoho dne, kdyÏ Kristus uãil lid, se Ho jeden ze zákoníkÛ zeptal:
„Které jest pfiikázání první ze v‰ech?“ JeÏí‰ odpovûdûl: „Milovati
bude‰ Pána Boha svého ze v‰eho srdce svého, a ze v‰í du‰e své, a ze
v‰í mysli své, i ze v‰ech mocí sv˘ch. To jest první pfiikázaní.

Druhé pak podobné toto: Milovati bude‰ bliÏního svého jako sebe
samého. Vût‰ího pfiikázaní jiného nad tato není.“ (Viz Marek 12:28–31.)

■ Proã jsou tato dvû pfiikázání nejvût‰í ze v‰ech pfiikázání? (Milujeme-li
Boha, budeme se snaÏit dodrÏovat v‰echna pfiikázání, která nám
dal. Máme-li rádi druhé, budeme se k nim chovat tak, jak nás uãí
evangelium.)

Vût‰inu svého Ïivota vûnoval Spasitel uãení o lásce. Nûkdy je Jeho
evangelium naz˘váno „evangeliem lásky“. Uãil, Ïe pouze tehdy,
budeme-li chovat lásku k druh˘m, jsme Jeho uãedníci (viz Jan 13:35).
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33a Kristus je velk˘m pfiíkladem lásky. (Poslední veãefie, Carl Bloch. 
PouÏito se svolením Národního historického muzea 

ve Frederiksborgu v Hillerødu.)
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Vysvûtlil nám, Ïe máme mít rádi dokonce i své nepfiátele (viz Matou‰
5:43–44). Jen nûkolik hodin pfied sv˘m UkfiiÏováním JeÏí‰ fiekl: „Pfiiká-
zání nové dávám vám, abyste se milovali vespolek; jakoÏ já miloval
jsem vás, abyste i vy milovali jeden druhého.“ (Jan 13:34.)

President N. Eldon Tanner zdÛraznil dÛleÏitost pfiikázání mít rád
druhé takto: „Na‰ím jedin˘m heslem, které potfiebujeme k tomu, aby-
chom mohli b˘t ‰Èastní, … je: Mûjme se navzájem rádi – [ãtyfii] jedno-
duchá slova.“ (Conference Report, Apr. 1967, 103; nebo Improvement
Era, June 1967, 29.)

Pravá láska – ãistá láska Kristova
■ AÈ nûkter˘ bratr pfieãte Moroniho 7:45–47. Co je to pravá láska?

Star‰í Mark E. Petersen fiekl, Ïe pravá láska je „ãistá láska Kristova,
která nám pomáhá chovat lásku k Bohu i k bliÏním“. (Conference Re-
port, Apr. 1977, 111; nebo Ensign, May 1977, 75.) Následující pfiíbûh od
star‰ího Mariona D. Hankse vypráví o tom, jak jeden otec uãil svou
dceru rozvíjet a projevovat pravou lásku.

„Vzpomínám si na jednu skvûlou Ïenu od narození tûÏce tûlesnû pos-
tiÏenou, … která hovofiila o jedné pfiíhodû z dûtství. Kamarádi se jí
posmívali, a jí to bylo … tak líto, Ïe plakala. KdyÏ pfii‰la domÛ, otec
ji vzal na klín, objal ji sv˘ma velk˘ma siln˘ma rukama a plakal s ní,
a pfiitom jí vysvûtlil, Ïe díky … [této zku‰enosti] mÛÏe b˘t její Ïivot
plodn˘ a ‰Èastn˘. ‚Miláãku,‘ fiekl jí, ‚to, co chlapci a dûvãata fiekli, je
pravda, ale nebylo to od nich správné ani laskavé. Je sice pravda, Ïe
má‰ na zádech hrb a Ïe má‰ je‰tû jiné váÏné problémy. Ale ty za to
nemÛÏe‰. A nemohou za to ani tvoji rodiãe, ani Nebesk˘ Otec. …
Pokud se bude‰ cel˘ Ïivot snaÏit k druh˘m chovat lépe a laskavûji,
neÏ se moÏná nûktefií budou obãas chovat k tobû, bude‰ ‰Èastná a tvÛj
Ïivot bude bohat˘ a uÏiteãn˘.‘“ (Conference Report, Oct. 1976, 42;
nebo Ensign, Nov. 1976, 32.)

■ Co mÛÏe podle tohoto pfiíbûhu kaÏd˘ z nás udûlat, abychom mûli
více pravé lásky? AÈ nûkter˘ bratr pfieãte 1. Korintsk˘m 13:1–3. Proã
je tak dÛleÏité mít pravou lásku?

Star‰í Theodore M. Burton vysvûtlil, Ïe „mít pravou lásku znamená …
chovat takovou lásku, Ïe jsme ochotni dát ãást sebe druh˘m. … ‚Mám
tû rád‘ se fiekne snadno. Lásku v‰ak nemáme jen vyjadfiovat – máme
ji i dokazovat sv˘mi skutky. KdyÏ lásku neprokazujeme, je to pouhá
‚[mûì] zvuãící aneb zvonec znûjící‘, kter˘ nás ohlu‰uje, ale neutû‰uje
na‰i du‰i.“ („If I Have Not Love—“, Instructor, June 1970, 201.)

■ Vyzvûte bratry, aby se zamysleli nad pfiíleÏitostmi, které mají k tomu,
aby druh˘m projevovali pravou lásku.
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Budeme-li mít pravou lásku, pomÛÏe nám to k tomu, abychom byli
v Ïivotû ‰Èastní a uÏiteãní. Pokud v‰ak nebudeme pravou lásku rozví-
jet, budeme „jako struska, kterou taviãi vyvrhují (protoÏe nemá ceny)
a je po‰lapána nohama lidí“. (Alma 34:29.)

KfiesÈanská sluÏba
Svou lásku k Nebeskému Otci a k Jeho dûtem projevujeme tím, Ïe
slouÏíme druh˘m. President Harold B. Lee fiekl, Ïe jednou veãer se
mu dostalo nûãeho, co „muselo b˘t vidûní“, a bylo mu v nûm fieãeno:
„Chce‰-li milovat Boha, musí‰ se nauãit mít rád druhé a slouÏit jim.
Tím má‰ Bohu projevovat lásku.“ (Stand Ye in Holy Places [1974], 189.)

KfiesÈanská sluÏba je taková sluÏba, kterou poskytujeme bez odmûny,
upfiímnû a ãasto nûkomu, kdo ji potfiebuje. Nikdo nás o to ani nemusí
poprosit, mÛÏe to b˘t nepfiíjemná práce a mÛÏe od nás vyÏadovat
znaãné úsilí. MÛÏe to b˘t nutné právû tehdy, kdyÏ je to pro nás
obtíÏné. Ale nehledû na to, jak ji poskytneme, je to sluÏba, kterou
poskytujeme proto, Ïe milujeme na‰eho Nebeského Otce a Jeho dûti.

■ Proã máme slouÏit? Komu mÛÏeme slouÏit?

Máme slouÏit v‰em lidem, kter˘m mÛÏeme pomoci a ktefií to potfiebují.
Star‰í Thomas S. Monson nám v‰ak pfiipomnûl, Ïe nûktefií lidé potfie-
bují na‰i pomoc naléhavûji neÏ ostatní: „Nemocní, unavení, hladoví,
prochladlí, zranûní, opu‰tûní, zestárlí i zbloudilí – ti v‰ichni k nám
volají o pomoc.“ (Conference Report, Apr. 1977, 108; nebo Ensign, May
1977, 73.) Následující pfiíbûh vypráví o tom, jak se jeden mlad˘ muÏ
nauãil, jak je sluÏba dÛleÏitá:

Po shromáÏdûní svátosti si biskup zavolal Steva do své kanceláfie. „UÏ
je to tady,“ pomyslel si Steve. „Budu nov˘m presidentem kvora uãitelÛ.
Cel˘ sbor mi bude chtít pogratulovat. A maminka na mû bude py‰ná!“

„Steve, máme tady pro tebe úkol,“ fiekl biskup. „Je to nûco pro utuÏení
dobr˘ch vztahÛ. Máme starost o Hastyho McFarlana. Potfiebuje nûja-
kého pfiítele. Není ãlenem Církve, ale BÛh miluje v‰echny lidi, a my
máme tu v˘sadu projevovat tuto lásku.“

Steve byl cel˘ ohromen˘. V mysli mu prolétlo, jak si pfied ãtrnácti dny
udûlali s kamarády z tohoto starého muÏe legraci – pokfiikovali na nûj
fiíkanky a vtipy, které si na nûj vymysleli. Cel˘ zklaman˘ a naplnûn˘
pocity viny sly‰el biskupa, jak fiíká: „Chtûl bych, abys ho vÏdy tak dva-
krát, tfiikrát t˘dnû nav‰tívil. Jestli je to ale pro tebe moc tûÏké, neboj se
mi to fiíct.“

Steve si povzdychl a fiekl biskupovi, Ïe to udûlá. Biskup ho pak o jeho
úkolu pouãil více. „MÛÏe‰ mu nasekat dfiíví a dojít mu na nákup pro
jídlo, pokr˘vky – cokoli bude potfiebovat, aby mûl pocit, Ïe o nûj má
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nûkdo zájem. Buì mu kamarádem. TvÛj otec o tvém úkolu ví, a fiekl
mi, Ïe ti pomÛÏe. TvÛj Nebesk˘ Otec ti bude pomáhat také.“

Ve sv˘ch patnácti letech si Steve dokázal pfiedstavit, co by dûlal radûji –
hrál fotbal, ‰el lovit nebo rybafiit nebo si hrál s kamarády. Ale vûdûl, Ïe
slíbil, Ïe tento úkol splní.

Hasty Ïil jako poustevník v malém dfievûném srubu za mûstem. Jednou
do roka se mohl zadarmo (na úãet ‰erifa) vykoupat v hotelu. Pfies
jedno oko nosil ãernou klapku a na jedné stranû hlavy mûl v˘rÛstek.
Vût‰ina dûtí, a dokonce i nûktefií dospûlí, mûla ve zvyku o nûm proná-
‰et nelaskavé poznámky.

KdyÏ Steve pfii‰el k Hastyho srubu, byl cel˘ vystra‰en˘. Zaklepal na
dvefie, ale nikdo se neoz˘val. Nakonec, kdyÏ na starého muÏe zavolal,
se rozhodl otevfiít dvefie. Ve srubu bylo zima a tma. Spatfiil Hastyho,
jak sedí na posteli na nûjaké umazané plesnivé pfiikr˘vce.

„Hasty, nepotfiebujete nûco?“ vyhrkl Steve. ¤ekl Hastymu, jak se jme-
nuje, a Ïe ho za ním posílá biskup Církve Svat˘ch posledních dnÛ.
Hasty nic nefiíkal, jen se díval na zem. Steve se tedy sebral a ‰el na‰tí-
pat trochu dfiíví. PokaÏdé, kdyÏ máchl sekyrou, si fiíkal, proã tady
jsem? „PfiestaÀ si stûÏovat,“ fiekl mu vnitfiní hlas. „Tomu starému muÏi
je zima a potfiebuje pomoc.“

Steve rozdûlal oheÀ a snaÏil se s Hastym mluvit. Ten v‰ak nijak nere-
agoval. Pomyslel si, Ïe ho Hasty neposlouchá, a tak mu jen fiekl, Ïe pfii-
jde zase zítra a pfiinese mu teplou ãistou pokr˘vku. Druh˘ den pfiinesl
novou pokr˘vku, jak slíbil. Steve nav‰tûvoval Hastyho kaÏd˘ druh˘
den po cel˘ mûsíc. Nakonec s ním star˘ muÏ zaãal mluvit. Jednou mu
fiekl: „Proã sem chodí‰, hochu? Kluk jako ty by si jistû na‰el nûco lep-
‰ího na práci neÏ chodit na náv‰tûvy k takovému starému nemocnému
bruãounovi, jako jsem já.“ A pak se usmál.

Na Den díkuvzdání ho Steve pozval domÛ na veãefii. Hasty nepfii‰el,
ale Stevova rodina mu ãást veãefie donesla domÛ. Hasty mûl v oãích
slzy, kdyÏ se jim snaÏil podûkovat.

Postupem doby zaãal Hasty Stevovi vyprávût o tom, jak byl kdysi
ovãákem. Steve se dozvûdûl, Ïe Hastyho Ïena a dûti zemfiely na nûja-
kou hroznou horeãku a Ïe tato nemoc pfiipravila Hastyho o oko.
Z nûjak˘ch dÛvodÛ uÏ Stevovi tento star˘ poustevník nepfiipadal o‰k-
liv˘ a Steve k nûmu vÏdy po ‰kole pospíchal, aby mu pomohl a mohl
poslouchat jeho historky.

KdyÏ pfii‰ly Vánoce, pozvala Stevova rodina Hastyho opût na veãefii.
Tentokrát pfii‰el – cel˘ ãist˘, v obleku – slu‰elo mu to. Po veãefii stafiík
Stevovi a jeho rodinû podûkoval. ¤ekl, Ïe jeho Ïivot byl v troskách,
ale jejich láska, kterou mu projevili, ho zmûnila. Steve se na Hastyho
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podíval a vidûl, jak je ‰Èastn˘. A pak pocítil v srdci rostoucí teplo. (Viz
Terry Dale, „Hasty“, New Era, Nov. 1974, 48–49.)

■ Jaká poÏehnání pfiinesla tomuto mladému muÏi sluÏba, kterou
poskytl? Jaká poÏehnání jste obdrÏeli vy a va‰e rodina díky tomu,
Ïe jste slouÏili druh˘m?

KdyÏ jsme byli pokfitûni, slíbili jsme Pánovi, Ïe budeme „nésti … na-
vzájem bfiemena svá, aby byla lehká, … truchliti s tûmi, ktefií truchlí; …
a utû‰ovati ty, ktefií mají útûchy zapotfiebí“. (Mosiá‰ 18:8–9.) Máme zod-
povûdnost vyhledávat potfiebné. A pak máme zodpovûdnost jim s lás-
kou a laskavostí, aniÏ jsme k tomu vyzváni nebo je nám to poruãeno,
pomoci (viz NaS 58:26–29).

Závûr
Biskup H. Burke Peterson nám pfiipomnûl: „Mistr dal toto pfiikázání
v‰em lidem – nejen nûkolika v jedné zemi a hrstce dal‰ích v jiné, nejen
té ãi oné rodinû, ale v‰em sv˘m dûtem, v‰ude. Vyjádfiete lásku nyní!
Projevte ji teì.“ (Conference Report, Apr. 1977, 103; nebo Ensign, May
1977, 69.)

President David O. McKay uãil: „Máme vût‰í zodpovûdnost neÏ kdy
pfiedtím vytvofiit domov, z nûhoÏ bude k na‰im sousedÛm vyzafiovat
soulad, láska, sluÏba spoleãnosti a vûrnost. NechÈ to na‰i sousedé vidí
a sly‰í. …

Pomáhej nám BÛh jako ãlenÛm knûÏství, jako ãlenÛm Církve, aby z nás
vyzafiovala … láska, … pravá láska … a sluÏba!“ (David O. McKay,
„Radiation of the Individual“, Instructor, Oct. 1964, 374.)

V˘zva
Pokornû a upfiímnû se modlete, abyste byli schopni mít takovou lásku
jako Kristus.

Projevte lásku ãlenÛm své rodiny tím, Ïe pro kaÏdého z nich nûco
udûláte.

Projevte lásku nûkomu potfiebnému tím, Ïe mu prokáÏete nûjakou
laskavost.

Pomozte svému knûÏskému kvoru naplánovat nûjak˘ projekt sluÏby.

Dal‰í ver‰e z písem
■ Matou‰ 25:31–46 (Bohu slouÏíme tím, Ïe slouÏíme sv˘m bliÏním)

■ 1. Korintsk˘m 13 (pravá láska je nejvût‰í vlastností boÏskosti)

■ Moroni 7:45–48 (pravá láska je ãistou láskou Kristovou a darem od
Boha)
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Pfiíprava uãitele
NeÏ budete uãit tuto lekci:

1. V pfiíruãce Zásady evangelia si pfieãtûte kapitoly 28 „SluÏba“ a 30
„Pravá láska“.

2. Povûfite bratry vyprávûním pfiíbûhÛ, ãtením ver‰Û z písem nebo
citátÛ, jak to uznáte za vhodné.
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Cílem této lekce je pomoci nám porozumût tomu, jak je dÛleÏité b˘t
morálnû ãist˘.

Úvod
V dne‰ním svûtû existuje mnoho odli‰n˘ch mûfiítek morálnosti. Tato
mûfiítka se ãasto mûní s dobou a s podmínkami. Naproti tomu BoÏí
mûfiítka se nemûní nikdy, neboÈ On je tent˘Ï vãera, dnes i na vûky.

Písma nám fiíkají, Ïe „Ïádná neãistá vûc nemÛÏe pfieb˘vati s Bohem“
(1. Nefi 10:21). Apo‰tol Pavel napsal:

„ZdaliÏ nevíte, Ïe chrám BoÏí jste, a Duch BoÏí v vás pfieb˘vá?

JestliÏeÈ kdo chrámu BoÏího po‰kvrÀuje, tohoÈ zatratí BÛh; nebo chrám
BoÏí svat˘ jest, jenÏ jste vy.“ (1. Korintsk˘m 3:16–17.) Na‰e tûlo je
posvátné. Pán nám ho dal za boÏsk˘m úãelem, a proto oãekává, Ïe
ho budeme udrÏovat v ãistotû a zpÛsobilé pro pfiijetí Jeho Ducha.

Moc tvofiit Ïivot je posvátná
Pro nás jako nositele knûÏství je dÛleÏité, abychom se udrÏovali morál-
nû ãistí, protoÏe ta nejcennûj‰í poÏehnání souvisejí s na‰í morální ãisto-
tou. Jednou z mnoha BoÏích mocí je moc dávat Ïivot. BÛh se s námi o
tuto moc tvofiení dûlí tím, Ïe nám umoÏÀuje pfiivádût na svût dûti. Pro-
toÏe je to boÏská moc, pfiikazuje v‰em sv˘m dûtem, aby ji uÏívaly
správnû a vyhradily ji jen pro manÏelství. Také nám fiekl, Ïe touha, jeÏ
se za touto velkou mocí skr˘vá, musí b˘t ovládána a pouÏívána
v mezích, které stanovil On. Star‰í Boyd K. Packer uãil, Ïe „vût‰ina
‰tûstí, které v tomto Ïivotû moÏná obdrÏíme, bude záviset na tom, jak
[pouÏíváme] tuto posvátnou moc tvofiení“. (Viz „Why Stay Morally
Clean“, New Era, July 1972, 4–6.)

Star‰í Richard G. Scott uãil:

„Pán v rámci trvalé smlouvy manÏelství dovoluje manÏelovi a man-
Ïelce pouÏívat onu posvátnou moc plození ve v‰í její nádhefie a kráse,
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v mezích, které stanovil. Jedním z úãelÛ tûchto osobních, posvátn˘ch
a intimních proÏitkÛ je poskytnout fyzické tûlo duchÛm, u kter˘ch si
Otec v nebi pfieje, aby pro‰li smrtelností. Dal‰ím úãelem tûchto moc-
n˘ch a nádhern˘ch pocitÛ lásky je spojit manÏela a manÏelku v odda-
nosti, vûrnosti, vzájemné úctû a spoleãném zámûru.

Av‰ak mimo trval˘ manÏelsk˘ svazek Pán tyto intimnosti zakazuje,
neboÈ podkopávají Jeho zámûry. V rámci posvátné smlouvy manÏelství
jsou takovéto vztahy v souladu s Jeho plánem. PouÏívá-li je nûkdo
jak˘mkoli jin˘m zpÛsobem, je to v rozporu s Pánovou vÛlí.“ (Confe-
rence Report, Oct. 1994, 50; nebo Ensign, Nov. 1994, 38.)

Moroni nám fiíká, Ïe cudnost je nade v‰e drahá a cenná (viz Moroni
9:9). Musíme se udrÏovat morálnû ãistí, abychom mohli zaloÏit vlastní
rodinu ve spravedlivosti a Ïít v klidu a harmonii.

BoÏí zákon morální ãistoty
BÛh nikdy své zákony a pfiikázání t˘kající se sexuálního hfiíchu nezmû-
nil, i kdyÏ se je lidé snaÏili zmûnit, aby vyhovovaly jejich vlastním pfiá-
ním. Zákon cudnosti znamená, Ïe muÏ nesmí mít intimní tûlesné
vztahy s nik˘m jin˘m neÏ se svou manÏelkou. Pán pfiikázal: „Nese-
smilní‰.“ (Exodus 20:14.) Zákon cudnosti se v‰ak nevztahuje pouze na
cizoloÏství. T˘ká se ve‰kerého nesprávného uÏívání oné boÏské moci
plození. Mezi dal‰í zpÛsoby, jak lidé tuto posvátnou moc zneuÏívají,
patfií smilstvo (vãetnû pfiípadÛ, kdy spolu Ïijí dva nesezdaní partnefii),
homosexualita, potrat a masturbace.

Cudnost také zahrnuje ãistotu my‰lenek a slu‰nost v oblékání. V pís-
mech se pí‰e, Ïe na‰e skutky jsou následky na‰ich my‰lenek (viz Pfiísloví
23:7). Musíme své my‰lenky udrÏovat ãisté a musíme b˘t zdrÏenliví a
slu‰ní v oblékání, v mluvû i v ãinech.

■ Vyzvûte pfiedem povûfieného bratra, aby vyprávûl následující pfiíbûh
presidenta Kimballa.

„Hfiích, podobnû jako cesta, zaãíná prvním krokem. A moudrost a zku-
‰enost nás uãí, Ïe je jednodu‰‰í odolat prvnímu poku‰ení neÏ nûkte-
rému z dal‰ích, kdyÏ se uÏ tento hfií‰n˘ návyk zaãal rozvíjet. Toto
ukazuje tento pfiíbûh o skfiivánkovi. Sedûl v bezpeãí aÏ na nejvy‰‰ích
vûtvích, kdyÏ vtom spatfiil poutníka, jak jde lesem a nese tajemnou
ãernou krabiãku. Skfiivánek slétl dolÛ a sedl si poutníkovi na rameno.
‚Co to má‰ v té ãerné krabiãce?‘ zeptal se ho.

‚âervy,‘ odpovûdûl poutník.

‚Prodává‰ je?‘

‚Ano, a velmi levnû. Jeden ãerv stojí jen jedno pefiíãko.‘
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Skfiivánek se na chvíli zamyslel: ‚Urãitû mám tak milion pefiíãek. Tak
jistû nebude vadit, kdyÏ mi jedno bude chybût. Mám moÏnost pofiídit
si dobré jídlo úplnû bez práce.‘ A tak muÏi fiekl, Ïe si jednoho ãerva
koupí. Zaãal pod kfiídlem hledat nûjaké opravdu malé pefiíãko. Trochu
zapískl bolestí, kdyÏ ho vytrhl, ale ãerv byl tak velk˘ a dobr˘, Ïe na to
hned zapomnûl. A zase zaãal vysoko ve stromû zpívat, stejnû krásnû
jako pfiedtím.

Druh˘ den uvidûl onoho muÏe znovu a zase vymûnil jedno pefiíãko za
ãerva. Takhle pûknû a bez námahy dostat jídlo!

KaÏd˘ den dal jedno pefiíãko, a pokaÏdé se zdálo, Ïe ho to bolí ménû
a ménû. Na zaãátku mûl mnoho pefiíãek, ale jak dny ubíhaly, bylo pro
nûj létání ãím dál tím obtíÏnûj‰í. Nakonec, kdyÏ pfii‰el o jedno ze sv˘ch
hlavních pírek, uÏ nedokázal vylétnout na vrchol stromu, natoÏ pak do
nebe. Ve skuteãnosti se jen dokázal tfiepetat pár metrÛ nad zemí, a tak
musel hledat obÏivu spoleãnû s hádav˘mi, pokfiikujícími vrabci.

Onen muÏ s ãervy jiÏ nikdy nepfii‰el, protoÏe skfiivánek uÏ nemûl
Ïádná dal‰í pefiíãka, kter˘mi by mohl zaplatit. UÏ ani nezpíval, protoÏe
se tak stydûl za to, do jakého upadl stavu.

Tímto zpÛsobem se nás zmocÀují zlozvyky – nejprve to bolí, pak uÏ je
to lehãí, aÏ nakonec zjistíme, Ïe jsme ztratili v‰e, co nám umoÏÀovalo
zpívat a vzná‰et se. Takto ãlovûk ztrácí svobodu. Takto se chytíme do
léãky hfiíchu.“ (The Miracle of Forgiveness [1969], 214–215.)

KdyÏ ovládáme své my‰lenky, slu‰nû se oblékáme a dodrÏujeme pfiiká-
zání na‰eho Nebeského Otce, mÛÏeme se uchovat ãist˘mi a mÛÏeme
rozvíjet hodnotné návyky.

KdyÏ se AlmÛv syn dopustil smilstva, Alma mu fiekl: „CoÏ neví‰,
synu mÛj, Ïe tyto vûci jsou ohavností v oãích Pánû; ano, ohavnûj‰í
nade v‰echny hfiíchy kromû prolití nevinné krve nebo zapfiení Ducha
Svatého?“ (Alma 39:5.)

Je nutné, abychom jasnû rozumûli tomu, jak váÏn˘m hfiíchem je nemo-
rálnost. NejenÏe musíme sami vést ãist˘ Ïivot, ale také tomu musíme
uãit druhé a povzbuzovat je k morální ãistotû, a to obzvlá‰tû své dûti.

■ Jak mÛÏeme uãit své dûti, aby byly morálnû ãisté?

Moc knûÏství spoãívající v morální ãistotû
Nikdo nemÛÏe pfiestoupit zákon cudnosti a oãekávat, Ïe dosáhne
klidu, aniÏ by ãinil upfiímné pokání. V Knize Mormonovû se pí‰e, Ïe
Duch Svat˘ nebude pfieb˘vat v neãist˘ch chrámech (viz Helaman 4:24).
A kdyÏ ztratíme moc Ducha Svatého, nebudeme schopni pouÏívat pra-
vomoc knûÏství, která nám byla udûlena. Pán fiekl: „A nechÈ v‰echny
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vûci jsou konány v ãistotû pfiede mnou.“ (NaS 42:41.) KdyÏ jsme morál-
nû ãistí, Duch Svat˘ mÛÏe na‰ím prostfiednictvím pÛsobit a tak nám
pomáhat pouÏívat moc knûÏství správnû. Takto je pro nás knûÏství vel-
kou ochranou pfied hfiíchem. KdyÏ ho pouÏíváme ve spravedlivosti,
nejenÏe tím slouÏíme úãinnû druh˘m, ale také se nám dostává moci
odvrátit se od poku‰ení. Star‰í A. Theodore Tuttle vyprávûl tento pfií-
bûh jako pfiíklad toho, jak nám nespravedlivost brání v pouÏívání
knûÏské pravomoci:

„Jeden po‰etil˘ mlad˘ muÏ se dostavil k pohovoru na misii,“ napsal
star‰í Tuttle, „a aãkoli mu byly poloÏeny velmi pfiímé otázky, lhal, kdyÏ
na nû odpovídal. … Pak ode‰el na misii a snaÏil se uãit evangeliu. To
byla samozfiejmû jeho poslední zkou‰ka, a on v ní selhal. Zjistil, Ïe bez
Ducha Pánû misionáfiskou práci vykonávat nelze. … A tak musel ãinit
pokání a … pfiiznat se tûm, ktefií s ním pfiedtím mûli pohovor, Ïe jim
lhal, a teprve pak mohl Ducha Pánû obdrÏet.“ („Men with a Message“,
proslov pro pracovníky Semináfie a Institutu pronesen˘ na Universitû
Brighama Younga, 1958, 2.)

President Spencer W. Kimball nám dal urãitou radu, která by mohla
pomoci misionáfii z pfiedchozího pfiíbûhu. Uãil, Ïe „s jak˘mikoli schÛz-
kami nebo tvofiením párÛ ve spoleãenském Ïivotû se má poãkat do 16 let
nebo déle, a i pak je tfieba se velmi obezfietnû rozhodovat ohlednû svého
v˘bûru a váÏnosti vztahÛ. Mladí lidé mají dÛvûrné vztahy omezovat
je‰tû po nûkolik let, protoÏe chlapec pÛjde v devatenácti letech na misii.“
(„The Marriage Decision“, Ensign, Feb. 1975, 4.)

President Kimball také vysvûtlil, Ïe „mezi nejroz‰ífienûj‰í sexuální hfií-
chy, kter˘ch se na‰i mladí lidé dopou‰tûjí, patfií necking a petting.
NejenÏe tyto nesprávné vztahy vedou ãasto ke smilstvu … a potratÛm
– coÏ je obojí ohavn˘ hfiích – ale samy o sobû jsou zhoubn˘mi zly, a pro
mladé lidi je ãasto obtíÏné rozli‰it, kde jeden konãí a druh˘ zaãíná.“
(The Miracle of Forgiveness [1969], 65.)

■ Jak by rada presidenta Kimballa mohla pomoci onomu mladému
misionáfii?

KdyÏ se udrÏujeme cudní a ctnostní, Pán nám mÛÏe Ïehnat duchovní
mocí. Nûkdy se v‰ak dopou‰tíme chyb. KdyÏ se to stane, máme si pro-
mluvit se sv˘m presidentem odboãky, biskupem nebo presidentem
misie. Ten nám poradí a pomÛÏe nám ãinit pokání.

Pán si velmi pfieje nám odpustit, kdyÏ vyznáme své hfiíchy, stejnû jako
nám pomÛÏe uchovat se morálnû ãist˘mi. Zná na‰e slabosti a pfiipraví
pro nás cestu, jak poku‰ení odolat. (Viz 1. Korintsk˘m 10:13.) Jako dal‰í
pomoc nám poslal proroky, aby nás vedli a uãili nás, jak Ïít podle mûfií-
tek, která nám Pán dal.
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KdyÏ udûláme v‰e, co je nezbytné proto, abychom se pfied Pánem
morálnû oãistili, budeme moci „stát se sebedÛvûrou – bez obav, studu
a rozpakÛ – v pfiítomnosti BoÏí. Toto je zaslíbení, které se nabízí kaÏ-
dému ctnostnému muÏi a Ïenû.“ (Gordon B. Hinckley, Conference
Report, Oct. 1970, 66; nebo Improvement Era, Dec. 1970, 73.)

■ Jak ná‰ pfiíklad morální ãistoty ovlivÀuje postoje na‰ich dûtí? Co
mÛÏeme dûlat pro to, abychom byli vhodn˘m pfiíkladem?

Jako nositelé knûÏství nemÛÏeme vykonávat své duchovní povinnosti,
pokud nejsme morálnû ãistí. Nejlep‰í zpÛsob, jak toho mÛÏeme dosáh-
nout, je udrÏovat si tûlo i mysl v ãistotû a pamatovat na to, jak je moc
plození posvátná. Jsme-li pfiíkladem v poslu‰nosti morálních zákonÛ,
na‰e dûti se nauãí, jak je morální ãistota dÛleÏitá, a budou usilovat o to,
aby samy zÛstaly morálnû ãisté.

Závûr
Pán nám dává pfiikázání, aby nás uãinil ‰Èastn˘mi. Kdykoli nûjak˘
zákon BoÏí uposlechneme, dostane se nám poÏehnání. Kdykoli v‰ak
nûjak˘ poru‰íme, musíme nést následky svého ãinu. Vedeme-li
morálnû ãist˘ Ïivot, mÛÏe nám to prospût v mnoha ohledech. âist˘,
morální Ïivot pfiiná‰í do na‰eho domova a manÏelství ‰tûstí. Pomáhá
nám vyhnout se pocitÛm nedÛvûry a v˘ãitek svûdomí a zÛstat zpÛso-
bil˘mi ke sluÏbû Pánu. UmoÏÀuje nám nav‰tûvovat chrám. Jako nosite-
lÛm knûÏství nám dovoluje efektivnû pouÏívat knûÏství ve prospûch
druh˘ch lidí. A co je nejdÛleÏitûj‰í, pomáhá nám b˘t zpÛsobil˘mi Ïít
po celou vûãnost v pfiítomnosti Nebeského Otce.

V˘zva
UãiÀte kroky nezbytné k tomu, abyste byli morálnû ãistí.

Diskutujte se svou rodinou o tom, jak dÛleÏitá morální ãistota je a jak
mÛÏeme b˘t morálnû ãistí.

Dal‰í ver‰e z písem
■ Matou‰ 5:27–28 (nemáme se dopustit cizoloÏství ve svém srdci)

■ 1. Timoteovi 2:9–10 (jak je dÛleÏitá slu‰nost)

■ 2. Nefi 9:36, 39 (odmûny za morální ãistotu; tresty za nemorálnost)

■ Jákob 2:27–28 (Pán se tû‰í z cudnosti)

■ Nauka a smlouvy 42:22–24, 80–81 (tresty za nemorálnost)

■ Nauka a smlouvy 88:86 (morální ãistota zachovává osobní svobodu)
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Pfiíprava uãitele
NeÏ budete uãit tuto lekci:

1. V pfiíruãce Zásady evangelia si pfieãtûte kapitolu 39 „Zákon cudnosti“.

2. Povûfite nûkterého bratra, aby pfieãetl nebo pfievyprávûl pfiíbûh o
skfiivánkovi od presidenta Kimballa.

3. Povûfite bratry vyprávûním pfiíbûhÛ, ãtením ver‰Û z písem nebo
citátÛ, jak to uznáte za vhodné.
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Cílem této lekce je pomoci nám porozumût na‰í zodpovûdnosti vytvo-
fiit vûãnou rodinu.

Úvod
ManÏelství na vûãnost je základní naukou Církve JeÏí‰e Krista a
velmi dÛleÏitou souãástí plánu, kter˘ pro nás Pán má. Bez manÏel-
ství na vûãnost nemÛÏeme b˘t oslaveni v celestiálním království ve
vûãnosti. President Joseph Fielding Smith napsal: „ManÏelství, jak
mu rozumûjí Svatí posledních dnÛ, je [vûãnou] smlouvou. … Je to
základ pro vûãné oslavení, protoÏe bez nûj by nebyl Ïádn˘ vûãn˘ pokrok
v království BoÏím.“ (Doctrines of Salvation, comp. Bruce R. McConkie,
3 vols. [1954–1956], 2:58.)

President Spencer W. Kimball fiekl: „Ná‰ Nebesk˘ Otec má pro ãlovûka
plán, aby mohl rÛst od dûtství aÏ po boÏství. … Jeho zámûrem je, aby
v‰ichni lidé Ïili tak, aby byli zpÛsobilí [uzavfiít sÀatek] na ãas a na
celou vûãnost.“ („The Lord’s Plan for Men and Women“, Ensign, Oct.
1975, 2, 4.) SÀatek v chrámu je zaãátkem vûãné rodinné jednotky. KdyÏ
se manÏelskému páru oddanému v chrámu narodí dûti a kdyÏ dodr-
Ïuje pfiikázání, vytváfií vûãnou rodinu, která jim navÏdy bude pfiiná‰et
radost a ‰tûstí.

Pfiíprava na vûãnou rodinu
■ UkaÏte obrázek 35a „Vûãné rodiny zaãínají v chrámu“.

Pro Svaté posledních dnÛ je chrám jedním z nejdÛleÏitûj‰ích míst na
zemi. V chrámu jsou vykonávány obfiady, které rodinám umoÏÀují Ïít
spolu na vûky v pfiítomnosti Boha. Jako hlava rodiny a jako nositelé
knûÏství máme zodpovûdnost za to, abychom svou rodinu vedli smû-
rem k oslavení. To znamená, Ïe máme zodpovûdnost pfiipravit rodinu
na to, abychom mohli nav‰tívit chrám. Tyto pfiípravy zaãínají u nás
samotn˘ch tím, Ïe se snaÏíme ctít knûÏství a vést ãist˘ Ïivot.

KdyÏ muÏ a Ïena uzavfiou sÀatek v chrámu, jsou oddáni pro tento Ïivot,
a jsou téÏ zpeãetûni na vûky. V‰echny dûti, které se jim pozdûji narodí,
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35a Vûãné rodiny zaãínají v chrámu. 
(Chrám St. George v Utahu)
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jsou „narozeny ve smlouvû“, neboli jsou automaticky pfiipeãetûny ke
sv˘m rodiãÛm. KdyÏ je manÏelsk˘ pár jiÏ zákonnû oddán a do chrámu
pfiichází proto, aby byl zpeãetûn na vûãnost, jsou nejprve zpeãetûni man-
Ïel a manÏelka a poté jsou k nim pfiipeãetûny i jejich dûti. KdyÏ se jim po
zpeãetûní narodí dal‰í dûti, jsou k nim automaticky pfiipeãetûny jako sou-
ãást jejich vûãné rodiny.

AÈ uÏ se pfiipravujeme na sÀatek v chrámu nebo na zpeãetûní své
rodiny v chrámu, musíme se pfiipravit stejn˘m zpÛsobem. Prvním kro-
kem je stanovit si náv‰tûvu chrámu jako svÛj cíl. S manÏelkou a dûtmi
máme hovofiit o tom, co musíme udûlat pro to, abychom se pfiipravili, a
máme si spoleãnû stanovit datum. Toto datum si máme zapsat a máme
se modlit o to, aby nám Pán pomohl tento termín dodrÏet. Pak máme
udûlat v‰echno, co mÛÏeme, abychom se pfiipravili. ProtoÏe chrám je
velmi posvátn˘m místem, musíme se pfiipravovat také duchovnû, aby-
chom do nûj mohli vstoupit. V chrámu uzavíráme smlouvy, které mají
velk˘ duchovní v˘znam, neboÈ Pánovi slibujeme, Ïe budeme dodrÏo-
vat v‰echna Jeho pfiikázání a Ïe Ho budeme ve v‰em poslouchat. Je
proto nezbytné, abychom Ïili spravedlivû a snaÏili se mít Jeho Ducha,
abychom byli pfiipraveni tyto smlouvy uzavfiít.

■ Co mÛÏeme dûlat pro to, abychom byli duchovnû pfiipraveni na
vstup do chrámu? (Odpovûdi pi‰te na tabuli. Nûkteré moÏné odpo-
vûdi jsou uvedeny níÏe.)

Modlete se ãasto a upfiímnû.

Pravidelnû ãtûte písma.

Buìte morálnû ãistí.

Buìte pokorní a ãiÀte pokání.

Vûrnû konejte rodinné domácí veãery a proná‰ejte rodinné modlitby.

KdyÏ se budeme upfiímnû snaÏit udûlat v‰e pro to, abychom byli
duchovnû pfiipraveni, dostane se nám pomoci od Ducha Svatého.

■ Podûlte se s bratry o následující pfiíbûh:

Jedna Ïena vyprávûla o tom, jak se její rodina pfiipravovala na zpeãe-
tûní v chrámu, a tím dospûla k radostnému souÏití:

„UÏ jako dítû jsem pociÈovala hnûv, du‰evní bolest a hofikost z toho,
kdyÏ se moji rodiãe hádali. âasto jsem pfied spaním plakala, protoÏe
jsem vûdûla, Ïe nûco není v pofiádku.

Vûdûla jsem, jak je to jiné v domovech m˘ch kamarádÛ, jejichÏ rodiny
byly sjednoceny v evangeliu. … [Díky na‰emu biskupovi a domácím
uãitelÛm se v‰e zaãalo mûnit.] Evangelium se postupnû stalo souãástí
na‰eho Ïivota. … Hádky se objevovaly ãím dál tím ménû. … Na‰e
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rodina pociÈovala zodpovûdnost Ïít tak, jak jsme se to uãili, a to
obzvlá‰tû nyní, kdyÏ jsme si stanovili cíl pfiipravit se do [chrámu]. KdyÏ
nûkdo z nás ukvapenû fiekl nûco nelaskavého, druh˘ mu odpovûdûl
s láskou, klidem a upfiímností. … PociÈovali jsme, jak je skvûlé vzájemnû
si pomáhat. Maminka ani tatínek uÏ nám nemuseli fiíkat v‰echno tfiikrát
nebo ãtyfiikrát. Svoje práce v domácnosti jsme vykonávali v tichosti,
rychle a vãas. Láska a pfiání pomáhat zvítûzily nad dfiívûj‰í hofikostí,
p˘chou a neustál˘m hádáním.

Co nás tak zmûnilo? Bylo toho hodnû. MoÏná proto, Ïe ná‰ sen, po
kterém jsme tak dlouho touÏili, se zaãal naplÀovat. KdyÏ se rodinné
modlitby a rodinné domácí veãery zaãaly stávat souãástí na‰eho
Ïivota, uãili jsme se vzájemnû se poznávat a mít se navzájem rádi. To,
jak jsme Ïili, umoÏÀovalo na‰emu svûdectví, aby rostlo – svûdectví o
rodinné modlitbû, ãetbû písem, rodinném domácím veãeru, nav‰tûvo-
vání církevních shromáÏdûní. Opravdové svûdectví jsme mûli o
zásadû pokání. A také jsme poznali, Ïe BÛh Ïije. Po nûjakém ãase a
se svûdectvím a uji‰tûním, Ïe jsme zpÛsobilí, jsme byli pfiipraveni na
cestu do chrámu Pánû, kde budeme moci b˘t zpeãetûni jako rodina
na ãas a na celou vûãnost. …

KdyÏ jsme stáli pfied branou do chrámu, sevfielo se mi hrdlo. Na chvíli
jsme zaváhali – a pak jsme vstoupili. … Jeden z pracovníkÛ chrámu
nás doprovodil do peãeticí místnosti. Maminka a tatínek uÏ tam byli,
byli obleãeni v chrámov˘ch ‰atech a obliãeje jim záfiily. Poklekli jsme
kolem oltáfie a uchopili se za ruce. Pracovník chrámu podrÏel na‰e
dûÈátko, aby také mohlo b˘t souãástí na‰eho rodinného kruhu.

A pak byla pronesena ona slova, která nás spojila jako rodinu na ãas a
na celou vûãnost.

Vím, Ïe mû rodiãe milují, protoÏe mû k sobû nechali pfiipeãetit na ãas a
na celou vûãnost.“ (Brenda Bloxham, „My Parents Took Us to the
Temple“, Ensign, Aug. 1974, 61–62.)

Pro nûkteré rodiny je dÛleÏitou souãástí pfiípravy na cestu do chrámu
také finanãní pfiíprava. To mÛÏe nûkdy znamenat roky plánování, ‰et-
fiení a spoleãného úsilí. Mnoho rodin obûtovalo v‰e, co mûli, aby mohli
jít do chrámu. Musíme v‰ak mít na pamûti, Ïe Ïádn˘ penûÏní obnos
nemá vût‰í hodnotu neÏ vûãná rodina.

Abychom dokázali náklady na cestu do chrámu pokr˘t, musíme nej-
prve zjistit, kolik nás cesta tam a zpût bude stát. Máme také odhadnout
dal‰í náklady, jako je strava a ubytování. KdyÏ tyto ãástky zjistíme,
máme se rozhodnout, kolik penûz mÛÏeme kaÏd˘ mûsíc u‰etfiit. Pokud
to tak udûláme, nakonec do chrámu pojedeme. (Viz svûdectví bratra
Vaha’i Tongy v lekci 21.) AÈ uÏ ke své vlastní pfiípravû do chrámu nebo
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k pfiípravû své rodiny potfiebujeme cokoli, máme s tím zaãít teì.
Odmûna, které se nám pak dostane, daleko pfiev˘‰í ve‰keré úsilí i
náklady, které taková cesta mÛÏe vyÏadovat.

■ Vyzvûte pfiedem povûfieného bratra, kter˘ jiÏ chrám se svou rodinou
nav‰tívil, aby o této zku‰enosti a o tom, jak se pfiipravovali, vyprávûl.

Mlad˘m lidem, ktefií je‰tû sÀatek neuzavfieli, proroci ãasto radí, aby se
na chrámov˘ sÀatek pfiipravovali. President Kimball fiekl:

„I kdyÏ mnoho mlad˘ch lidí nemá v souãasné dobû chrám ve svém
mûstû, v‰eobecnû jsou chrámy v rozumné vzdálenosti. …

Upfiímnû doufáme, Ïe po náleÏit˘ch námluvách … [nav‰tívíte] jeden
z tûchto nejbliÏ‰ích chrámÛ a [budete] tam zpeãetûni na celou vûãnost,
aby va‰e dûti byly natrvalo va‰e a abyste vy byli natrvalo jejich rodiãi,
a va‰e manÏelství tak bylo manÏelstvím na vûãnost.“ („The Marriage
Decision“, Ensign, Feb. 1975, 4.)

Budování vûãné rodiny
■ UkaÏte obrázek 35b „Rodinám, které jsou zpeãetûny v chrámu, je slí-

beno, Ïe zÛstanou-li vûrné, budou spolu po celou vûãnost“.

SÀatek v chrámu je v‰ak jen zaãátkem vûãné rodiny. Abychom vytvofiili
rodinné vztahy, které budou trvat na vûky, musíme b˘t vûrni slibÛm,
které jsme v chrámu uãinili. Také se k sobû navzájem musíme chovat
laskavû a s láskou. Máme se snaÏit vytvofiit ze svého domova kousek
nebe na zemi.

Jako otcové mÛÏeme pro budování vûãné rodiny udûlat mnoho. Musíme
ctít knûÏství a projevovat kfiesÈanskou lásku. Budeme-li to dûlat, knûÏství
nás bude posilovat a bude se nám od Ducha Svatého dostávat vnitfiních
nabádání, která nám budou v budování na‰í vûãné rodinné jednotky
pomáhat. Vûãnou rodinu mÛÏeme budovat napfiíklad tím, Ïe budeme:

KaÏd˘ den svolávat svou rodinu k rodinné modlitbû.

Îádat nûkoho, aby poprosil o poÏehnání jídla, které budeme jíst.

Brát svou rodinu na shromáÏdûní.

Platit desátek a dal‰í obûti.

Budeme ãestní ve v‰em, co dûláme.

Budeme ãasto poklekat k modlitbû a Ïádat Pána, aby nám pomohl
uãit a milovat na‰i manÏelku a dûti.

Budeme vyuÏívat kaÏdé pfiíleÏitosti k v˘uce své rodiny evangeliu,
pfiedev‰ím pfii rodinn˘ch domácích veãerech.

KdyÏ budeme své rodinû takto Ïehnat, budeme se moci tû‰it z toho, Ïe
jsme souãástí rodiny, která je vûãná.
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35b Rodinám, které jsou zpeãetûny v chrámu, je slíbeno, 
Ïe zÛstanou-li vûrné, budou spolu po celou vûãnost.
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Svobodní nositelé knûÏství také mohou pomáhat své rodinû, aby byla
‰Èastná a Ïila jako vûãná rodina. KdyÏ porozumíme Pánovu plánu,
kter˘ má pro na‰e rodiny, zjistíme, Ïe ãlenové na‰í rodiny jsou tûmi
nejdÛleÏitûj‰ími lidmi v na‰em Ïivotû. Máme se k nim chovat s láskou
a laskavostí a dûlat v‰e pro to, abychom je povzbuzovali a posilovali.

■ Jsou-li ve va‰í tfiídû mladí svobodní nositelé knûÏství, diskutujte o
tom, jak se mohou pfiipravovat na chrámov˘ sÀatek. PoÏádejte je, aby
fiekli, proã je pro nû manÏelství na vûãnost dÛleÏité. Diskutujte o tom,
co mohou v této dobû udûlat pro to, aby jejich rodina byla ‰Èastná.

Závûr
■ Podûlte se s bratry o následující pfiíbûh:

Jeden mlad˘ muÏ z Mexika vyprávûl následující pfiíbûh o tom, co se
stalo jeho tetû a str˘ci. Z pfiíbûhu je patrné, jaká radost mÛÏe pfiicházet
tehdy, je-li ná‰ rodinn˘ Ïivot zaloÏen na chrámovém sÀatku:

„Str˘c David a teta Guadelupe … se neustále hádali. Mûli hrozn˘
domov a jejich dûti trpûly tím, Ïe kaÏd˘ den byly svûdky jejich hádek.
Nakonec teta Guadelupe s dûtmi ode‰la ke sv˘m rodiãÛm.

V té dobû, kdy neÏili spolu, se str˘c David setkal s misionáfii a o nûko-
lik dní pozdûji se nechal pokfitít. Díky poznání evangelia si uvûdomil,
Ïe rodina je vûãná jednotka. A tak poslal misionáfie ke své manÏelce a
dûtem. Ti v‰ak odmítli misionáfiÛm naslouchat. [Nakonec] v‰ak evan-
gelium pfiijali, vstoupili do Církve a zaãali opût Ïít spolu. Hádky a
nesváry v‰ak pokraãovaly dál.

Hovofiili o tom, jak je dÛleÏit˘ chrámov˘ sÀatek, ale finanãní problémy
a neustálé ha‰tefiení jim v cestû do chrámu bránilo. [Nakonec v‰ak po
mnoh˘ch obûtech a díky pomoci druh˘ch mohli do chrámu jít.] Teta se
str˘cem byli zpeãetûni a byly k nim pfiipeãetûny i nûkteré jejich dûti. Do
Mexika se vrátili s pouh˘mi 15 pesos … a str˘c byl bez práce.

To, Ïe uzavfieli sÀatek v chrámu, jejich problémy nevyfie‰ilo, ale mé tetû
a str˘ci to dodalo sílu vytrvat a i bez penûz b˘t ‰Èastní.

Pozvolna získávali dostatek penûz na jídlo, a str˘c si na‰el práci.

V jejich obliãeji i v tom, jak Ïili, jsem vidûl velkou zmûnu. Byli ‰Èastnûj‰í
neÏ kdy pfiedtím, ale co mû pfiekvapilo nejvíce – uÏ se nikdy nehádali.
Místo toho jsem sly‰el láskyplná slova. …

Nedávno mi str˘c fiekl: ‚Jorge, po dvaceti ãtyfiech letech manÏelství a
mnoha trápeních jsme koneãnû na‰li ‰tûstí. Je to, jako bychom byli
mladí ãistí lidé, ktefií právû uzavfieli poprvé v Ïivotû sÀatek a uÏívají
si své vûãné líbánky.‘“ (Jorge Carlos Tejada Peraza, „Eternal Honey-
moon“, Ensign, Aug. 1974, 62–63.)
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Díky sv˘m vûãn˘m rodinn˘m vztahÛm mÛÏeme zaÏívat mnoho
radosti. Na‰e zkou‰ky a tûÏkosti jsou lehãí, kdyÏ se o nû dûlíme s rodi-
nou. Ná‰ Ïivot je bohat‰í a radostnûj‰í díky lásce, kterou mezi sebou
máme. A pociÈujeme nádhern˘ klid a útûchu, protoÏe jsme si jisti, Ïe
mÛÏeme b˘t spolu na vûky.

V˘zva
Pokud jste je‰tû neuzavfieli sÀatek v chrámu, vytvofite si plán, jak toho
dosáhnete, a zaãnûte se s rodinou na své zpeãetûní pfiipravovat. Je-li to
moÏné, opatfiete si obrázek chrámu a umístûte ho doma nûkam, kde
bude dobfie vidût. Pod obrázek chrámu si napi‰te datum, které jste si
jako rodina stanovili za cíl.

Pokud jste jiÏ sÀatek v chrámu uzavfieli, zamyslete se nad tím, co
musíte dûlat pro to, abyste se svou rodinou mohli Ïít na vûky. Vyberte
si jednu oblast, ve které se va‰e rodina mÛÏe zlep‰it, a zaãnûte na tom
tento t˘den pracovat.

Dal‰í ver‰e z písem
■ Nauka a smlouvy 131:1–4 (abychom mohli vstoupit do nejvy‰‰ího

stupnû celestiálního království, musíme b˘t zpeãetûni v manÏelství)

■ Nauka a smlouvy 132:19, 55 (poÏehnání, která jsou slíbena tûm, ktefií
jsou se svou rodinou zpeãetûni na vûãnost)

Pfiíprava uãitele
NeÏ budete uãit tuto lekci:

1. V pfiíruãce Zásady evangelia si pfieãtûte kapitolu 36 „Rodina mÛÏe b˘t
vûãná“.

2. Povûfite nûkterého bratra, kter˘ jiÏ byl se svou rodinou v chrámu,
aby o této zku‰enosti a o tom, jak se pfiipravovali, vyprávûl.

3. Povûfite bratry vyprávûním pfiíbûhÛ, ãtením ver‰Û z písem nebo
citátÛ, jak to uznáte za vhodné.
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citát od H. Burke Petersona, 3–5

moc k. zaloÏena na lásce, 6
moc k., citát od N. Eldona Tannera,

6–7
nositel k. má milovat svou manÏel-

ku a radit se s ní, 89–92
nositel k. mÛÏe promûnit domov, 6

citát od Davida O. McKaye, 6
nositel k. vede svÛj domov, 89
nositelé k. mají b˘t pfiíkladem, 5–6
po potopû, 11
pravomoc a moc k., 2–5
pfiedáno Adamovi, 9
rozvíjení moci k., 5–6

citát od A. Theodora Tuttla, 248
v dobách Knihy Mormonovy, 12
ve dnech JeÏí‰ov˘ch, 12

citát od J. Reubena Clarka ml., 90
vedoucí k. Viz Vedoucí knûÏství
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úãel k., citát od H. Burke Petersona,
3–5

znovuzfiízení k., 16–22
prostfiednictvím Josepha Smitha,

13, 18–21
zpÛsobilost b˘t nositelem k., citát

od N. Eldona Tannera, 6–7
zvelebování k.

citát od Josepha Fieldinga Smitha,
29

citát od Wilforda Woodruffa, 51
KnûÏství, Aronovo

jeho moci a povinnosti, 19–21
pojmenováno podle Arona, bratra

MojÏí‰ova, 19
pfiedáno Josephu Smithovi a

Oliveru Cowderymu, 19
KnûÏství, Melchisedechovo, 11

Abraham ho pfiedal Izákovi, 11
bylo dûtem Izraele odÀato, 12
Izák ho pfiedal Jákobovi, 12
jeho moci a povinnosti, 21
pojmenováno podle Melchisedecha,

11, 21
proroci od MojÏí‰e aÏ k JeÏí‰i Kristu

byli nositeli M. k., 12
pfiedáno Josephu Smithovi a

Oliveru Cowderymu, 19
Kristus. Viz JeÏí‰ Kristus
Kfiest

pokrok po k., 212–215
smlouva k., 209–216

citát od Spencera W. Kimballa, 
209–211

Kfitít, povinnost knûze, 48–50

L
Láska

citát od Davida O. McKaye, 243
citát od Marka E. Petersena, 240
citát od Theodora M. Burtona, 240
k manÏelce a dûtem, 6
moc knûÏství zaloÏena na l. k dru-

h˘m, 6

pfiikázání, 238–240
citát od N. Eldona Tannera, 240
citáty od H. Burke Petersona, 

238, 243
sluÏba a l., 238–244

M
ManÏelka

nositel knûÏství ji má milovat a ra-
dit se s ní, 90–92

citát od J. Reubena Clarka ml., 90
uplatÀování nespravedlivého pan-

ství je zneuÏitím knûÏství, 90
ManÏelství na vûãnost, 251–258

Viz také Rodina, vûãná
citát od Josepha Fieldinga Smitha,

251
Masturbace, 246
Melchisedech, 11
Melchisedechovo knûÏství. Viz

KnûÏství, Melchisedechovo
MírotvÛrce, uãitelé v Aronovû knûÏ-

ství mají povinnost vná‰et pohodu
do mezilidsk˘ch vztahÛ, 45

Misionáfi
knûz má povinnost b˘t m., 50–51
knûz se má pfiipravovat, aby byl

efektivním m., 51–53
Misionáfiská práce, zodpovûdnost no-

sitelÛ Melchisedechova knûÏství,
61

Modlit se
o svûdectví, 188
o to, abychom poznali BoÏí vÛli, 6
o vedení, abychom správnû pouÏí-

vali knûÏství, 6
Modlitba, 224–230

a smlouva kfitu, 212
rodinná. Viz Rodinná modlitba

MojÏí‰
obdrÏel zákony a obfiady, 12
vyvedl dûti Izraele z Egypta, 12

Morální ãistota, 245–250
citát od Boyda K. Packera, 245



citát od Gordona B. Hinckleyho,
249

citáty od Spencera W. Kimballa,
248

moc knûÏství spoãívající v m. ã.,
247–248

citát od A. Theodora Tuttla, 248
názorn˘ pfiíbûh od Spencera W.

Kimballa t˘kající se ztráty m. ã.,
246–247

N
Nav‰tûvování ãlenÛ, povinnost knû-

ze, 50
Nespravedlivé panství nad manÏel-

kou, je zneuÏitím knûÏství, 90
Nezávislost, citáty od Spencera W.

Kimballa, 153

O
Obrácení, zodpovûdnost nositelÛ

Melchisedechova knûÏství, 61
Odpadlictví, 11

první velké, 11
velké, 12–13, 16–18

Odpoãinek, dÛleÏit˘ pro fyzické
zdraví, 173

Odpoãinkové ãinnosti, dÛleÏité pro
fyzické zdraví, 175

citát od Brighama Younga, 175
Otec

má se radit se ãleny rodiny, 89–96
citát od ElRaye L. Christiansena, 94
citát od Richarda L. Evanse, 94

poÏehnání pro o., 84–86
zodpovûdnost o. za blaho rodiny,

82–88

P
Patriarcha, úfiad v knûÏství, 66–73

citát od Josepha Smitha, 67
Patriarchální poÏehnání, 66–73

citát od Eldreda G. Smitha, 67
citát od Johna A. Widtsoea, 69
citát od Josepha F. Smitha, 66
citát od Josepha Smitha, 66

Peníze
citát od Brighama Younga, 148–150
citát od Spencera W. Kimballa, 146
hospodafiení s p., 146–152

Písma
citát od Bruce R. McConkieho, 109
studium p.

citát od Gordona B. Hinckleyho,
188

citát od H. Burke Petersona, 107
nezbytné k tomu, abychom obdr-

Ïeli svûdectví, 188
nezbytné k tomu, abychom poznali

BoÏí vÛli, 5–6
v domovû, 105–107

v˘uka z p., 119–125
citát od Harolda B. Leeho, 123
citát od J. Reubena Clarka ml., 119
citát od Mariona G. Romneyho,

125
pfiíklad v˘uky z p. od Spencera W.

Kimballa, 121
Pohyb, tûlesn˘, dÛleÏit˘ pro fyzické

zdraví, 175
Pokání, 201–208

a smlouva kfitu, 213
citát od Harolda B. Leeho, 207
citát od Josepha Smitha, 201
jak ãinit p., 202

citát od A. Theodora Tuttla, 202
potfieba ãinit p., 201–202

citát od Josepha Fieldinga Smitha,
201

radost z p., 202–207
Pokora, nezbytná pro obdrÏení knûÏ-

ské moci, 5
Pomáhání druh˘m a smlouva kfitu,

213
Pomoc

potfiebn˘m, úkol knûÏsk˘ch kvor, 25
citát od Harolda B. Leeho, 25
citát od J. Reubena Clarka ml., 25
pfiíbûh od Vaughna J. Featherstona,

27–28
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Poslu‰nost, poÏehnání zaloÏena na
poslu‰nosti, 66

citát od Josepha F. Smitha, 66
PostiÏení ãlenové, pokyny pro jejich

zapojení, vi–viii
Postní obûti, 32–35
Potrat, 246
PoÏehnání, patriarchální. Viz

Patriarchální poÏehnání
PoÏehnání, zaloÏena na poslu‰nosti,

66
citát od Josepha F. Smitha, 66

Práce
pracovní návyky, 167–168
pfiikázání a poÏehnání, 147, 161, 173

Pravá láska. Viz Láska
President odboãky, jeho povinnosti.

Viz Biskup, jeho povinnosti
President odboãky, jeho ustanovení.

Viz Biskup, jeho ustanovení
Proroci v období mezi MojÏí‰em a

dobou JeÏí‰e Krista, 12
První pfiedsednictvo, 74–76
Pfiátelství

v˘znam p. v knûÏsk˘ch kvorech, 
25–26

citát od Stephena L. Richardse, 25
citáty od Boyda K. Packera, 25–26

Pfiedsedající biskupstvo, 76
Pfiedsednictví v knûÏství, v‰ichni pre-

sidenti Církve byli drÏiteli klíãÛ
pfiedsednictví, 9

Pfiíklad
dÛleÏitost p., 133
nositelé knûÏství mají b˘t p., 5–6, 39

PÛst, 224–230
a smlouva kfitu, 212
názorn˘ pfiíbûh od Ezry Tafta

Bensona o moci p., 228
názorné pfiíbûhy od Matthewa

Cowleyho o moci p., 227–228
za úãelem získání svûdectví, 188

R
Rodiãe

mají se radit s dûtmi, 92–94
citát od ElRaye L. Christiansena,

94
citát od Richarda L. Evanse, 94

Rodina
finance, rodinné, 146–152
chování spravedlivého nositele

knûÏství vÛãi r., 6
modlitba, rodinná. Viz Rodinná

modlitba
nesoulad v r.

záÏitek Josepha Smitha, 139
zdroje nesouladu v r., 131–141

otec je zodpovûdn˘ za potfieby r.,
82–88

otec se má radit se ãleny r., 89–96
citát od ElRaye L. Christiansena, 94
citát od Richarda L. Evanse, 94

posilování r. pomocí modlitby a
pÛstu, 226

názorn˘ pfiíbûh od M. Russella
Ballarda, 226

poÏehnání pro r., 84–86
problémy v r., jejich harmonické fie-

‰ení, 139–145
citát od Boyda K. Packera, 141
citát od Spencera W. Kimballa, 

141, 142–143
prohlá‰ení o r., x
rodinné rady a hospodafiení s penû-

zi, 148–150
rodinn˘ domácí veãer, 107
vûãná r., 251–258

citát od Spencera W. Kimballa, 255
její budování, 255–257
pfiíprava na vûãnou r., 251–255

vztahy v r., zodpovûdnost nositelÛ
Melchisedechova knûÏství, 61

Rodinná historie, zodpovûdnost nosi-
telÛ Melchisedechova knûÏství, 61

Rodinná modlitba
citát od Hebera J. Granta, 100



citáty od Spencera W. Kimballa, 
97, 100

jak zajistit, aby byla v domovû r. m.
úspû‰ná, 99–100

otec má vést r. m., 97–102
pomoc pfii odolávání poku‰ení, 97
poÏehnání plynoucí z r. m., 100, 104

Rodinn˘ domácí veãer, 107
Rozpoãet, pfiíklad rozpoãtu, 151

S
Sedmdesátník, kvora Sedmdesáti, 76
ShromáÏdûní a schÛzky, nav‰tûvová-

ní shromáÏdûní, 213
Sion

EnochÛv, vzat do nebe, 11
zaloÏen Enochem, 11

Slovo moudrosti
poÏehnání plynoucí z jeho dodrÏo-

vání, 170–171
zakazuje urãité látky, 171

Slu‰nost
v˘uka s. v domovû, 132–138

citát od A. Theodora Tuttla, 
134–136

citát od Spencera W. Kimballa, 
132–133

citát od Vaughna J. Featherstona,
133

citáty od Boyda K. Packera, 
132, 134

SluÏba kvora, povinnost nositelÛ
Melchisedechova knûÏství, 63

SluÏba sociální péãe, zodpovûdnost
nositelÛ Melchisedechova knûÏ-
ství, 61

SluÏba spoleãnosti, 178–181
citát od Davida O. McKaye, 177–178
osobní zodpovûdnost za s. s., 

177–181
povinnost nositelÛ Melchisedechova

knûÏství, 63
SluÏba v Církvi, povinnost nositelÛ

Melchisedechova knûÏství, 63

SluÏba, kfiesÈanská, 241–243
citát od Davida O. McKaye, 243
citát od Harolda B. Leeho, 241
citát od Thomase S. Monsona, 241

Smith, Joseph
knûÏství znovuzfiízeno prostfiednic-

tvím J. S., 13, 18–19
vysvûcen Janem Kfititelem, 19
vysvûcen Petrem, Jakubem a Janem,

19
Sobûstaãnost, citáty od Spencera W.

Kimballa, 153
Spofiení, hospodafiení s penûzi, 148
Spravedlivost

nezbytná pro obdrÏení moci knûÏ-
ství, 3–5

nezbytná pro sílu knûÏského kvora,
24

Star‰í, jeho povinnosti, 60–63
Strava, její v˘znam pro fyzické zdra-

ví, 173–175
Studium

domov je místem pro s. evangelia,
103–109

citát od Mariona G. Romneyho,
104

knûÏsk˘ch pfiíruãek nezbytné pro
to, abychom znali knûÏské po-
vinnosti, 5–6

písem nezbytné pro to, abychom
znali BoÏí vÛli, 5–6

Svátost
a dar Ducha Svatého, 218
a smlouva kfitu, 213
posvátnost s., citát od Victora L.

Browna, 32
pfiíprava s., povinnost uãitele

v Aronovû knûÏství, 43
vykonávání obfiadu s., povinnost

knûze, 48
Svûdectví o evangeliu, 186–191

definováno, 186–187
citát od Harolda B. Leeho, 186–187

jak získat svûdectví, 187–188
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citát od Gordona B. Hinckleyho,
188

citát od Lorena C. Dunna, 187
citát od Parleyho P. Pratta, 187

posilování s., 188–189
citát od Harolda B. Leeho, 188–189

rodiãe mají dûtem vydávat s., 107
umocÀuje v˘uku, 129–131

názorn˘ pfiíbûh od Alvina R.
Dyera, 129

Svoboda jednání, 11
pouÏívaly ji Adamovy dûti, 11

T
Tûlo, fyzické, citát od Brighama

Younga, 170
Touha, nezbytná pro obdrÏení moci

knûÏství, 5

U
Úcta a uctivost, citát od Spencera W.

Kimballa, 231–237
Uãení se, jak doma vytváfiet atmosfé-

ru vhodnou pro uãení, 104
citát od Davida O. McKaye, 104

Uãit. Viz V˘uka
Uãitel, v Aronovû knûÏství, jeho po-

vinnosti, 39–45
Utrácení a hospodafiení s penûzi, 

147–148

V
Vedoucí knûÏství

jejich podporování, dÛleÏitost,
58–59

citát od Boyda K. Packera, 58
ochota následovat v. k., nezbytná

pro obdrÏení moci knûÏství, 5
Víra. Viz JeÏí‰ Kristus, víra v JeÏí‰e

Krista
Vítat na shromáÏdûní, povinnost uãi-

tele v Aronovû knûÏství, 43
Vlast

sluÏba v., 177–183
citát od Davida O. McKaye, 

177–178

zodpovûdnosti vÛãi v., 181–182
citát od Harolda B. Leeho, 182

Vysok˘ knûz, jeho povinnosti, 60–65
Vysvûcovat k Aronovu knûÏství, po-

vinnost knûze, 50
V˘uka

její v˘znam, 118
citát od Davida O. McKaye, 118
citát od Vaughna J. Featherstona,

118
mûjme rádi ty, které uãíme, 112

citát od Boyda K. Packera, 112
mocí Ducha Svatého, 126–131

citát od A. Theodora Tuttla, 126
citát od Brighama Younga, 113
citát od Dallina H. Oakse, 126

povinnost knûze, 48
pfiíprava na v. evangelia, 110–118

citát od Thomase S. Monsona, 116
citáty od Boyda K. Packera, 

112, 114
citáty od Davida O. McKaye, 

110, 112, 118
kroky pfiípravy, podle Davida

O. McKaye, 112
s Duchem, 113
svûdectví umocÀuje v., 129–131

názorn˘ pfiíbûh od Alvina R.
Dyera, 129

v Církvi, 114–116
citáty od Boyda K. Packera, 112,

114
v prostfiedí svûta, 118
z písem, 119–125

citát od J. Reubena Clarka ml., 119
citát od Mariona G. Romneyho,

125
pfiíklady od Spencera W. Kimballa,

121

Z
Zahrada Eden, Adam a Eva vyhnáni

ze zahrady, 9



Zákon
nositelé Melchisedechova knûÏství

mají ctít z., fiídit se jím a podpo-
rovat ho, 63

Zamûstnání
kvorum mÛÏe pomoci se získáním

z., 167
rozvíjení a zdokonalování doved-

ností, 161–169
zku‰enost Hebera J. Granta, 168

v˘bûr z., 161–167
Zásoby. Viz Domácí v˘roba a zásoby
Zdraví, fyzické

citát od Brighama Younga, 175
citát od Davida O. McKaye, 170
jeho prospûch, 170–171
péãe o z., 171–175

Zdravotní péãe, dÛleÏitá pro fyzické
zdraví, 175

Znovuzfiízení knûÏství, 16–22
ZpÛsobilost b˘t nositelem knûÏství

citát od N. Eldona Tannera, 6–7
Zubní péãe, dÛleÏitá pro fyzické

zdraví, 175
Zvelebování knûÏsk˘ch povolání

citát o knûÏích 
od Victora L. Browna,  51
od Wilforda Woodruffa, 50–51

Rejstfiík

267





POZNÁMKY

269



Poznámky

270



Poznámky

271



Poznámky

272



OBRAZOVÁ P¤ÍLOHA

273

Tento oddíl obsahuje vybrané obrázky ze sady Obrazy z evangelia
(34730 121.) Tyto obrázky mohou b˘t pouÏity jako doplÀující zdroj pfii
studiu a v˘uce evangelia na shromáÏdûní a doma.

Star˘ zákon

1. Noé a koráb se zvífiaty
Genesis 6:12–21; 7:2–3, 8–9, 11; 8

2. Daniel v jámû lvové
Daniel 6

3. Daniel vykládá NabuchodonozorÛv sen
Daniel 1:7; 2

4. Jákob Ïehná sv˘m synÛm
Genesis 22:17–18; 26:4; 28:3; 48:21; 49; 2. Nefi 3:5; Jákob 2:25

Nov˘ zákon

5. JeÏí‰ Kristus
Jan 14:16–18, 26–27

6. Narození JeÏí‰e (Carl Bloch. PouÏito se svolením Národního histo-
rického muzea ve Frederiksborgu v Hillerødu.)
Luká‰ 2:1–16

7. Dûtství JeÏí‰e Krista
Matou‰ 13:55–56; Luká‰ 2:41–52; Pfieklad Josepha Smitha, Matou‰
3:24–25

8. Triumfální vjezd
Matou‰ 21:1–11; Marek 11:1–11; Luká‰ 19:29–38; Jan 12:12–15

9. Druh˘ pfiíchod
Malachiá‰ 4:1; Matou‰ 24:30, 36; Skutkové 1:11; Nauka a smlouvy 5:19;
29:11, 13; 88:96–97; 133:10, 20, 25, 48–49

Kniha Mormonova

10. Nefi pokofiuje své vzpurné bratry
1. Nefi 17

11. Obrácení Almy mlad‰ího
Mosiá‰ 27



Obrazová pfiíloha

274

12. Velitel Moroni pozvedá zástavu svobody
Alma 45:24; 46:1–37

13. Mormon zkracuje desky
Slova Mormonova 1

Dûjiny Církve

14. Moroni se ukazuje Josephu Smithovi v jeho pokoji
Joseph Smith–Îivotopis 1:27–47

15. Prorok Joseph Smith
Nauka a smlouvy 76:22–24; 135:3; Joseph Smith–Îivotopis 1:25

Obrázky chrámÛ

16. Chrám Salt Lake

17. Kfititelnice, chrám St. Louis v Missouri






