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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 Melchise-
dechova 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 Melchisedechova
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 Melchisedechova
knûÏství bûhem první a ãtvrté nedûle v mûsíci, 2) jako doplÀkov˘ mate-
riál 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 knûÏství 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
pokyny pro pouÏívání obrázkÛ a schémat. Kromû navrhovan˘ch otázek
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k diskusi a metod v˘uky si uãitelé mohou vybrat jiné metody nebo pfií-
stupy 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 doporu-
ãuje 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
Galilejského 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.)

Jako uãitel v církevní tfiídû máte vynikající pfiíleÏitost projevovat soucit.
Aãkoli uãitelé obyãejnû nejsou vy‰koleni v poskytování odborné pomoci
ãlenÛm tfiídy, ktefií jsou nûjak postiÏeni, uãitelé mají mít touhu porozu-
mût tûmto ãlenÛm a zapojit je do ãinností spojen˘ch s v˘ukou ve tfiídû.
âlenové tfiídy s mentálním, fyzick˘m, psychick˘m i jin˘m postiÏením
moÏná budou potfiebovat zvlá‰tní pozornost. NíÏe uvedené pokyny
vám mají pomoci vytvofiit si vztah ke kaÏdému ãlenovi:

• SnaÏte se porozumût potfiebám a schopnostem kaÏdého ãlena tfiídy.

• NeÏ nûjakého ãlena tfiídy poÏádáte, aby nûco pfieãetl, aby se pomodlil
nebo se jinak zapojil do v˘uky, promluvte si s ním o tom pfiedem.
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Zeptejte se ho napfiíklad: „Mohl byste ve tfiídû nûco pfieãíst?“ nebo
„Nevadilo by vám, kdybyste se ve tfiídû pomodlil?“ Je-li to vhodné,
poraìte se s vedoucími knûÏství, rodiãi a ãleny rodiny, abyste poznali
zvlá‰tní potfieby daného ãlena.

• SnaÏte se ãastûji a více zapojovat postiÏeného ãlena do v˘uky a
pomáhat mu uãit se.

• Postarejte se o to, aby se kaÏd˘ ãlen tfiídy choval k jinému s úctou.

• Buìte pfiirození, pfiátel‰tí a vfielí. KaÏd˘ syn BoÏí potfiebuje lásku a
porozumûní.

Jako uãitel v Církvi pamatujte na to, Ïe kaÏd˘ ãlen, nehledû na své
fyzické, du‰evní, psychické nebo spoleãenské schopnosti, má schop-
nost rÛst na cestû k oslavení. Va‰í povinností je pomáhat kaÏdému
jednotlivci uãit se ve va‰í tfiídû zásadám evangelia. Pamatujte na
Spasitelova slova: „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 me-
zi mužem a ženou je ustanoveno 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 milova-
ný 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 dce-
ry znali Boha a uctívali ho jako svého Věčného 
Otce a přijali Jeho plán, podle kterého Jeho děti 
mohou obdržet hmotné tělo a získat pozemskou 
zkušenost, aby pokročily směrem k dokonalosti a 
nakonec naplnily své božské určení jako dědico-
vé věčného 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. Prohlašujeme, že přikázání, které Bůh 
dal svým dětem, aby se množily a naplnily zemi, 
je stále v platnosti. Dále prohlašujeme, že Bůh při-
kazuje, 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 smrtel-
ný život, je božsky určený. Potvrzujeme posvátnost 
života a jeho důležitost ve věčném Božím plánu.

   MANŽEL S MANŽELKOU  mají posvátnou zodpo-
vědnost vzájemně 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 du-
chovní potřeby a učit je vzájemně se milovat a 
sloužit jeden druhému, dodržovat přikázání Boží 
a být občany, kteří dodržují zákony, kdekoli žijí. 
Manželé a manželky – matky a otcové – se budou 
před Bohem zodpovídat z toho, jak tyto povin-
nosti plnili.

   RODINA  je ustanovena Bohem. Manželství mezi 
mužem a ženou je základem Jeho věčného plánu. 
Děti mají právo na to, aby se narodily v manžel-
ském svazku a byly vychovávány otcem a matkou, 
kteří s naprostou věrností ctí manželské smlou-
vy. Štěstí v rodinném životě dosáhneme s největší 
pravděpodobností tehdy, když je založeno na uče-
ní Pána Ježíše Krista. Úspěšná manželství a rodiny 
jsou založeny a udržovány na zásadách víry, mod-
litby, pokání, odpuštění, úcty, lásky, soucitu, práce 
a hodnotných odpočinkových činností. Otcové jsou 
božsky určeni, aby v lásce a spravedlivosti předse-
dali svým rodinám, a jsou zodpovědni za to, že se 
postarají o životní potřeby a ochranu svých rodin. 
Matky jsou zodpovědny především za výchovu 
svých dětí. V těchto posvátných zodpovědnostech 
jsou otcové a matky povinni pomáhat jeden druhé-
mu jako rovnocenní partneři. Postižení, smrt nebo 
jiné okolnosti mohou vést k nutným individuálním 
úpravám. V případě potřeby má poskytnout pod-
poru příbuzenstvo. 

   VARUJEME  ty jedince, kteří porušují smlouvy cud-
nosti, kteří týrají nebo zneužívají manželského 
partnera nebo své potomstvo nebo kteří neplní 
rodinné zodpovědnosti, že jednoho 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 udržení a posilování rodiny jako zá-
kladní jednotky společnosti.    

 RODINA
  PROHLÁŠENÍ 

SVĚTU
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Cílem této lekce je pomoci nám porozumût pfiísaze a smlouvû knûÏství
a tomu, jak máme zvelebovat své povolání.

Úvod
Star‰í Reed Smoot byl ãlenem Kvora Dvanácti apo‰tolÛ od roku 1900
aÏ do své smrti v roce 1941. Po vût‰inu této doby byl také v˘znaãn˘m
ãlenem Senátu Spojen˘ch státÛ. Mnozí lidé ho povzbuzovali, aby kan-
didoval na presidenta Spojen˘ch státÛ. ¤íkali mu v‰ak, Ïe se bude
muset vzdát svého náboÏenství, protoÏe lidé v té dobû by nezvolili za
presidenta mormona. Star‰í Smoot na to fiekl: „Kdybych si mûl vybrat
mezi jáhnem v Církvi JeÏí‰e Krista Svat˘ch posledních dnÛ a presi-
dentem Spojen˘ch státÛ, byl bych jáhnem.“ (Citováno v Bryant S.
Hinckley, The Faith of Our Pioneer Fathers [1956], 202.)

■ Proã myslíte, Ïe star‰í Smoot pfiikládal knûÏství takovou váhu?

Star‰í Smoot musel splnit urãité poÏadavky, aby mohl b˘t senátorem
Spojen˘ch státÛ. Podobnû i my musíme splnit urãité poÏadavky, aby-
chom mohli obdrÏet knûÏství. Musíme mít pohovor s na‰imi vedou-
cími knûÏství, ktefií nám poloÏí urãité otázky, aby zjistili, zda jsme
hodni obdrÏet knûÏství a zda jsme ochotni pfiijmout posvátné knûÏ-
ské zodpovûdnosti.

■ Jaké otázky nám vedoucí knûÏství mohou poloÏit?

KdyÏ byl star‰í Smoot zvolen senátorem, sloÏil úfiední pfiísahu a slíbil,
Ïe bude plnit vládní povinnosti. Stejn˘m zpÛsobem slibujeme pfii pfiijetí
knûÏství, Ïe budeme plnit své povinnosti vÛãi Pánu.

Pfiísaha a smlouva knûÏství
Svaté knûÏství pfiijímáme pod „pfiísahou a smlouvou“. To znamená, Ïe
Nebesk˘ Otec nám pfiísahá (zaruãuje), Ïe mÛÏeme mít moc a poÏehnání
knûÏství, pokud s Ním uzavfieme smlouvu (slíbíme), Ïe budeme jednat
urãit˘m zpÛsobem. „TudíÏ, v‰ichni ti, ktefií pfiijímají knûÏství, pfiijímají
tuto pfiísahu a smlouvu Otce mého, kterou on poru‰iti nemÛÏe a která
ani nemÛÏe b˘ti odsunuta.“ (NaS 84:40.)
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President Marion G. Romney vysvûtlil, co smlouva znamená:
„Smlouva je kontrakt a kontrakt je dohoda mezi dvûma ãi více lidmi.
Pokud s vámi uzavfiu smlouvu, slíbím vám nûco, za coÏ oãekávám, Ïe
vy také nûco slíbíte mnû. Pokud bych se s vámi dohodl na tom, Ïe vám
zaplatím urãitou sumu penûz za auto, a vy byste mi slíbil, Ïe mi ho za
tyto peníze dáte, byla by to smlouva. Ve smlouvû knûÏství slibujeme
nûco Pánu a na oplátku za to, co Mu dáme, nám slibuje nûco i On.“
(Conference Report, Korea Area Conference 1975, 36.)

Pfiísaha a smlouva knûÏství je vysvûtlena v 84. oddíle Nauky a smluv.
V tomto oddíle je jasnû popsáno, co pfii pfiijetí knûÏství slibujeme my a
co slibuje Pán.

■ Napi‰te na tabuli Na‰e sliby a Pánovy sliby. Diskutujte o tom, co slibu-
jeme my a co slibuje Pán, a napi‰te tyto sliby pod jednotlivé nadpisy.

Na‰e sliby

■ Pfieãtûte Nauku a smlouvy 84:33.

V první polovinû 33. ver‰e Pán fiíká, co je na‰í ãástí smlouvy: „NeboÈ
kdokoli je vûrn˘, aby získal tato dvû knûÏství, o nichÏ jsem mluvil, a
aby zveleboval povolání své. …“

■ Co je podle tohoto ver‰e na‰í ãástí smlouvy? (Slibujeme, Ïe budeme
zvelebovat své povolání.)

Zvelebovat povolání znamená snaÏit se, jak jen nejlépe dovedeme,
pfiijímat a vykonávat v‰echny knûÏské povinnosti, abychom tak mohli
roz‰ífiit Pánovo království na zemi. KdyÏ pfiijímáme knûÏství, slibujeme
také, Ïe budeme vûrni a Ïe budeme dodrÏovat v‰echna pfiikázání.

Pánovy sliby

■ Pfieãtûte Nauku a smlouvy 84:33–38. PokaÏdé, kdyÏ pfieãtete ãást
Pánova slibu, napi‰te dan˘ slib na tabuli a diskutujte o nûm.

Pán nám slibuje, Ïe pokud budeme dodrÏovat svou ãást smlouvy,
budeme „[posvûceni] Duchem k obnovení tûla svého“. (NaS 84:33.)
Pfii vykonávání svého povolání mÛÏeme oãekávat, Ïe budeme posí-
leni na tûle i na duchu.

Také se mÛÏeme stát „syny MojÏí‰ov˘mi a Aronov˘mi“. (NaS 84:34.)
Synové MojÏí‰ovi a Aronovi vykonávali obfiady spasení pro dûti Izraele.
V souãasné dobû máme tutéÏ v˘sadu vykonávat posvátné obfiady pro-
stfiednictvím knûÏství.

Pán nám slibuje, Ïe se staneme „semenem Abrahamov˘m“. (NaS 84:34.)
Jin˘mi slovy, mÛÏeme obdrÏet poÏehnání slíbená Abrahamovi a jeho
potomstvu.
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■ PoÏádejte nûjakého bratra, aby pfieãetl Abrahama 2:8–11.

BÛh uzavfiel s Abrahamem a jeho potomstvem smlouvu, Ïe jejich pro-
stfiednictvím budou v‰echny národy zemû poÏehnány evangeliem.
Prostfiednictvím moci a pravomoci vûrn˘ch nositelÛ knûÏství jsou tato
poÏehnání pfiedávána svûtu.

Pán také slibuje, Ïe vûrní nositelé knûÏství se stanou „vyvolen˘mi
Boha“. (NaS 84:34.) To znamená, Ïe nositelé knûÏství, ktefií zvelebují
své povolání a pfiijmou v‰echny posvátné spásné obfiady knûÏství,
získají plnost Otcova království.

Pán poté fiíká: „TudíÏ v‰e, co mÛj Otec má, [jim] bude dáno.“ (NaS 84:38.)

President Spencer W. Kimball vysvûtlil: „SnaÏili jste se nûkdy [spoãítat]
poÏehnání a moci, které Pán má? Podle pfiísahy a smlouvy svatého knûÏ-
ství, jehoÏ jste nositeli, vám bude patfiit ve‰kerá moc, ve‰ker˘ vliv, ve‰-
kerá síla.“ (Conference Report, Buenos Aires Area Conference 1975, 51.)

Není pochyb o tom, Ïe Pán splní sliby, které dává vûrn˘m a poslu‰n˘m.
Zodpovûdnost tudíÏ spoãívá na nás. NedodrÏení slibÛ, které dáváme
Pánu, Mu zabrání v tom, aby nám dal v‰e, co se nám chystá dát.

Zvelebování knûÏsk˘ch povolání
Smlouvou s Otcem v nebi jsme slíbili, Ïe budeme zvelebovat své povolání.

■ Jak mÛÏeme zvelebovat své knûÏské povolání?

KdyÏ je nám pfiedáno Aronovo knûÏství, jsme v tomto knûÏství vysvû-
ceni do urãitého úfiadu – do úfiadu jáhna, uãitele nebo knûze. KaÏd˘ jed-
notliv˘ úfiad je povoláním s urãit˘mi povinnostmi a zodpovûdnostmi.
Úfiady v Melchisedechovû knûÏství jsou star‰í, vysok˘ knûz, patriarcha,
sedmdesátník a apo‰tol. (Vysvûtlení tûchto povolání viz Zásady evangelia,
kapitola 14.)

„BÛh dává knûÏskou pravomoc zpÛsobil˘m muÏÛm, ãlenÛm Církve,
aby mohli jednat v Jeho jménu pro spasení lidské rodiny. …

MuÏ pfiijímá Aronovo nebo Melchisedechovo knûÏství, kdyÏ ho na nûj
pfienese oprávnûn˘ nositel knûÏství a vysvûtí ho do úfiadu v tomto knûÏ-
ství. (Viz âlánky víry 1:5; NaS 42:11.) Îádn˘ ãlovûk si sám nemÛÏe tuto
poctu pfiisvojit. (Viz ÎidÛm 5:4.)“ (Církevní pfiíruãka pokynÛ, Kniha 2:
Vedoucí knûÏství a pomocn˘ch organizací [2000], 161.)

President Spencer W. Kimball fiekl:

„KnûÏství není vûc na hraní. Není to nûco, ãehoÏ jsme pouze nositeli a
na co pak mÛÏeme zapomenout. KnûÏství je ta nejdÛleÏitûj‰í vûc na
celém svûtû a pfiijímáme ho pod pfiísahou a smlouvou. …
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Pán vûdûl, Ïe jsme slabí lidé a Ïe mÛÏeme b˘t pokou‰eni, a fiekl nám, Ïe
právû proto nám pfiikázal, abychom se modlili veãer i ráno a neustále.
Z toho dÛvodu nám dal domácí veãer – abychom si to mohli ãasto pfii-
pomínat. Z toho dÛvodu nám dal shromáÏdûní knûÏství – kam mÛÏeme
chodit a setkávat se se sv˘mi bratry a pfiipomínat si to.“ (Conference
Report, Korea Area Conference 1975, 40–41.)

NeÏ mÛÏe kdokoli zvelebovat své knûÏské povolání, musí vûdût, co se
od nûj oãekává. Musí se nejprve nauãit sv˘m povinnostem a pak „jed-
nati v úfiadu, do nûhoÏ je urãen, ve v‰í píli“ (NaS 107:99).

Následující pfiíbûh dokládá, jak president Kimball rozumûl sv˘m povin-
nostem a jak zveleboval své povolání jáhna:

„Vzpomínám si, Ïe kdyÏ jsem byl jáhnem, … povaÏoval jsem to za vel-
kou ãest. MÛj otec bral vÏdy ohled na mé zodpovûdnosti a vÏdy mi
dovoloval zapfiáhnout droÏku, abych mohl jet shromaÏìovat postní
obûti. Mûl jsem na starost ãást mûsta, ve které jsme bydleli, av‰ak obejít
domy pû‰ky trvalo dost dlouho. Navíc pytel mouky, sklenice se zavafie-
n˘m ovocem ãi zeleninou nebo chléb se docela pronesly, kdyÏ se toho
nashromáÏdilo více. DroÏka byla tedy docela pohodlná a praktická. …
Byla to nesmírná ãest, slouÏit takto Nebeskému Otci a … je to stále
velká ãest vykonávat tuto sluÏbu.

Jsem jáhnem a vÏdy na to budu hrd˘. KdyÏ na slavnostním shromáÏ-
dûní vidím apo‰toly pfiicházet k pultu, aby poÏehnali svátost, a kdyÏ
dal‰í generální autority pfiistupují ke stolu se svátostí, aby pfievzali chléb
a vodu a pokornû roznesli svátost v‰em pfiítomn˘m a pak se vrátili
s prázdn˘mi podnosy, jsem hrd˘ na to, Ïe jsem jáhnem i uãitelem i knû-
zem.“ (Conference Report, Apr. 1975, 117; nebo Ensign, May 1975, 79.)

■ Jak˘ mûl president Kimball postoj ke svému knûÏskému povolání?
Jak mÛÏe zpÛsob, jak˘m zvelebujeme své povolání, ovlivnit druhé?

Co nám pomÛÏe zvelebovat na‰e povolání
President Marion G. Romney fiekl: „Abychom mohli zvelebovat své
povolání v knûÏství, je zapotfiebí nejménû tfií vûcí: Zaprvé po tom
musíme touÏit. Dále musíme bádat po slovech vûãného Ïivota a pfiemítat
o nich. A zatfietí se musíme modlit.“ (Conference Report, Apr. 1973, 116;
nebo Ensign, July 1973, 89; kurzíva pfiidána.)

■ Které tfii vûci jsou podle presidenta Romneyho nutné proto, abychom
zvelebovali své povolání? (Napi‰te odpovûdi na tabuli. Odpovûdi
mají zahrnovat: mít touhu, studovat písma a slova Ïijících prorokÛ
a modlit se.)

Budeme-li tyto vûci ãinit a budeme-li dodrÏovat pfiikázání, Nebesk˘
Otec nám pomÛÏe zvelebovat na‰e povolání.
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Star‰í Orson Pratt, jeden z velk˘ch misionáfiÛ Církve, tomu vûfiil
z celého srdce. KdyÏ byl povolán na misii do Skotska, bylo tam tehdy
pouze 80 ãlenÛ Církve. Pfiedchozí misionáfii, ktefií ve Skotsku slouÏili,
museli oblast opustit uprostfied de‰tû kamenÛ, odpadkÛ a nadávek.
KdyÏ tam star‰í Pratt pfiicestoval na zaãátku roku 1840, „dorazil … do
hlavního mûsta Edinburghu. Hned první den po svém pfiíjezdu vylezl
na rozeklan˘ skalnat˘ vrch zvedající se uprostfied pfiírodního parku,
z kterého se nask˘tal nádhern˘ pohled na toto starobylé mûsto. Místní
lidé tento vrch naz˘vali Artu‰Ûv stolec, ale mezi Svat˘mi je láskyplnû
znám jako PrattÛv vrch. Na tomto místû Orson Pratt naléhavû prosil
Pána, aby mu dal dvû stû du‰í k obrácení. Pán ho vysly‰el a tuto mod-
litbu zodpovûdûl.“ (Muriel Cuthbert, „Strong Saints in Scotland“,
Ensign, Oct. 1978, 36.)

Star‰í Pratt zveleboval své povolání a díky tomu byli poÏehnáni druzí.
V roce 1853, pouh˘ch 13 let poté, co star‰í Pratt vylezl na onen vrch a
naléhavû poÏádal Pána o pomoc, bylo ve Skotsku 3291 ãlenÛ Církve.

Závûr
„PoÏehnání Pánû jsou dávána Svat˘m a svûtu prostfiednictvím sluÏby
tûch, ktefií jsou nositeli Jeho svatého knûÏství. … B˘t nositelem knûÏství
není nic zanedbatelného ãi bezv˘znamného. Jedná se o moc a pravo-
moc Pánû, kterou nám pfiedal v tûchto dnech tím, Ïe otevfiel nebesa,
abychom tak mohli mít opût pfiístup ke v‰em poÏehnáním.“ (Joseph
Fielding Smith, „Blessings of the Priesthood“, Ensign, Dec. 1971, 98.)

Spasitel nám slíbil pfiísahou a smlouvou, Ïe pokud budeme zvelebovat
své knûÏské povolání, obdrÏíme v‰e, co má Otec. Nejvût‰ím darem,
kter˘ pro nás má, je vûãn˘ Ïivot (viz NaS 14:7) a je nám slíbeno, Ïe ho
mÛÏeme získat a Ïe mÛÏeme pomoci druh˘m získat ho také. Máme
ãasto pfiem˘‰let o velk˘ch poÏehnáních, která nám Pán slíbil, pokud
jsme vûrni. KdyÏ tak budeme ãinit, budeme mít vût‰í touhu dodrÏovat
smlouvy, coÏ nás povede k vûãnému Ïivotu.

V˘zva
Dejte si dnes pfiedsevzetí, Ïe budete zvelebovat své povolání. Studujte
písma, abyste získali inspiraci, a modlete se pak usilovnû o pomoc.
Mûjte na pamûti pfiísahu a smlouvu knûÏství a pamatujte na to, Ïe
Nebesk˘ Otec vám chce dát v‰e, co má. SluÏte ochotnû druh˘m a
pouÏívejte svého úfiadu a povolání v knûÏství, abyste jim Ïehnali.

Dal‰í ver‰e z písem

■ Jákob 1:17–19 (zvelebujte povolání)

■ Mosiá‰ 2:20–24 (ná‰ dluh vÛãi Bohu)
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■ Nauka a smlouvy 58:26–29 (buìte horlivû zamûstnáni v dobré vûci)

■ Nauka a smlouvy 121:34–36 (knûÏství se fiídí zásadami spravedlivosti)

Pfiíprava uãitele
NeÏ budete uãit tuto lekci:

1. Pfieãtûte si Nauku a smlouvy 84:1–48. DÛkladnû si prostudujte pfiede-
v‰ím ver‰e 33 a 44.

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 lépe porozumût v˘znamu klíãÛ knûÏství
a tomu, jak se pouÏívají.

Úvod
Klíãem lze otevfiít dvefie do domu. Nemáme-li klíãe nebo svolení maji-
tele, nemÛÏeme správn˘m zpÛsobem vstoupit dovnitfi. Podobnû mÛÏe
nositel knûÏství, kromû práva manÏelÛ a otcÛ Ïehnat své rodinû, pouÏí-
vat knûÏství jen tehdy, získá-li k tomu pfiíslu‰né svolení. Napfiíklad knûz
má pravomoc vysvûtit jiného do úfiadu v Aronovû knûÏství, nemÛÏe to
v‰ak vykonat bez svolení biskupa nebo presidenta odboãky. Tato moc
udílet svolení se naz˘vá klíãe knûÏství.

„Je zapotfiebí, aby v‰e, co bylo provedeno touto pravomocí, bylo vyko-
náno ve správné dobû a na správném místû, správn˘m zpÛsobem a ve
správném pofiadí. Moc, která fiídí tyto úkony, pfiedstavuje klíãe knûÏství.“
(Joseph F. Smith, Gospel Doctrine, 5th ed. [1939], 136.)

President Joseph Fielding Smith vysvûtlil: „Tyto klíãe pfiedstavují právo
pfiedsednictví; je to moc a pravomoc spravovat a fiídit ve‰keré Pánovy
záleÏitosti na zemi. Ti, ktefií jsou drÏiteli tûchto klíãÛ, mají moc spravovat
a kontrolovat to, jak v‰ichni ostatní mohou slouÏit v knûÏství. KaÏd˘
z nás mÛÏe b˘t nositelem knûÏství, mÛÏeme ho v‰ak pouÏívat pouze
podle oprávnûní a pokynÛ tûch, ktefií jsou drÏiteli klíãÛ.“ (Conference
Report, Apr. 1972, 98; nebo Ensign, July 1972, 87.)

■ Jak˘ je rozdíl mezi knûÏstvím a klíãi knûÏství? (KnûÏství je moc a
pravomoc od Boha. Klíãe pfiedstavují právo pouÏívat tuto moc nebo
pravomoc konkrétním zpÛsobem.)

Kdo je drÏitelem klíãÛ knûÏství?
JeÏí‰ Kristus byl vÏdy drÏitelem v‰ech klíãÛ knûÏství. KdyÏ poprvé
povolal dvanáct apo‰tolÛ, dal jim v‰em knûÏství. (Viz Jan 15:16.)

■ UkaÏte obrázek 2a „Kristus ustanovil své apo‰toly a pfiedal jim klíãe
knûÏství“.
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Pfied sv˘m UkfiiÏováním Kristus pfiedal klíãe knûÏství Petrovi, Jakubovi
a Janovi. To se stalo na hofie Promûnûní. (Viz Teachings of the Prophet
Joseph Smith, sel. Joseph Fielding Smith [1976], 158; Matou‰ 17:1–9.)
Nicménû bûhem staletí po smrti apo‰tolÛ byly tyto klíãe ztraceny, a neÏ
mohli lidé opût knûÏství pouÏívat, musely b˘t tyto klíãe znovuzfiízeny.
Proto Pán seslal Petra, Jakuba a Jana k Proroku Josephu Smithovi, aby
Melchisedechovo knûÏství a jeho klíãe znovuzfiídili. (Viz NaS 27:12–13.)

Tyto posvátné klíãe byly pfiedány v‰em apo‰tolÛm a prorokÛm Církve
a v souãasné dobû jsou jejich drÏiteli prorok a apo‰tolové Církve.

■ UkaÏte obrázek 2b „President Gordon B. Hinckley“.

Aãkoli v‰ichni apo‰tolové jsou drÏiteli v‰ech klíãÛ knûÏství, Pánov˘m
zámûrem je, aby pouze jeden ãlovûk v dané dobû pouÏíval tyto klíãe
v zájmu celé Církve. Z tohoto dÛvodu Kvorum Dvanácti vysvûcuje
nejstar‰ího Ïijícího apo‰tola (sluÏebnû nejstar‰ího, nikoli nejstar‰ího
vûkem) presidentem Církve a pfiedá mu oprávnûní pouÏívat v‰echny
klíãe knûÏství. Po jeho smrti vysvûtí zbylí apo‰tolové dal‰ího nejstar-
‰ího Ïijícího apo‰tola v pofiadí (presidenta Kvora Dvanácti), aby jako
president Církve pouÏíval apo‰tolské klíãe v jejich plnosti.

President Církve je tudíÏ jedin˘m ãlovûkem na zemi, kter˘ má moc
pouÏívat v‰echny klíãe knûÏství. (Viz NaS 132:7.) Deleguje v‰ak urãité
klíãe vedoucím, ktefií v Církvi pfiedsedají. Mezi nû patfií presidenti misií,
presidenti odboãek, presidenti chrámÛ, presidenti kÛlÛ, biskupové a
presidenti kvor Melchisedechova knûÏství. Tito vedoucí pak delegují
ãást své pravomoci (nikoli v‰ak klíãe) muÏÛm a Ïenám ve své církevní
jednotce a ustanovují je do rÛzn˘ch úfiadÛ a povolání.

President Joseph F. Smith vysvûtlil: „Klíãe v jejich plnosti drÏí v danou
chvíli pouze jedna osoba – prorok a president Církve. Ten mÛÏe jakou-
koli ãást této moci delegovat nûkomu jinému, v tom pfiípadû tato osoba
drÏí klíãe k oné konkrétní práci. A tak president chrámu, president
kÛlu, biskup sboru, president misie, president kvora – kaÏd˘ z nich
drÏí klíãe k práci vykonávané v oné konkrétní skupinû lidí nebo na
konkrétním místû. Jeho knûÏství není tímto speciálním povûfiením
nav˘‰eno.“ (Gospel Doctrine, 136.)

Nûkterá práva získává muÏ automaticky, kdyÏ pfiijímá Aronovo nebo
Melchisedechovo knûÏství. KdyÏ napfiíklad muÏ obdrÏí Melchisedechovo
knûÏství, získává pravomoc udílet otcovská poÏehnání, dávat poÏehnání
útûchy a Ïehnat nemocn˘m. Dokud má knûÏství, má i tato práva. Dokon-
ce ani smrt ho o tuto pravomoc nemÛÏe pfiipravit.

Urãitá práva, která mÛÏe muÏ obdrÏet, jsou v‰ak pouze doãasná.
Napfiíklad president odboãky je drÏitelem klíãÛ své odboãky pouze
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po dobu svého povolání. KdyÏ je z tohoto povolání uvolnûn, klíãe
jiÏ nedrÏí.

V˘znam klíãÛ knûÏství
KdyÏ je nûkdo povolán k doãasnému církevnímu povolání jako úfiedník
nebo uãitel, je do tohoto povolání ustanoven. Církevní úfiedník, kter˘ je
drÏitelem klíãÛ k danému povolání, pfiedává dotyãnému právo pÛsobit
v tomto povolání tím, Ïe mu dá poÏehnání, pfii kterém ho ustanoví.
Poté nemÛÏe nikdo jin˘ pÛsobit v jeho povolání – stejnû jako on sám si
nemÛÏe pfiisvojovat povinnosti nûkoho jiného. Dotyãná osoba si podrÏí
toto právo aÏ do chvíle, kdy je ze svého povolání uvolnûna. Toto uvol-
nûní je provedeno pfiedsedajícím úfiedníkem a poté jiÏ dotyãn˘ nemá
právo pÛsobit v daném povolání. âlenové Církve mohou b˘t ustano-
veni, aby slouÏili v Církvi nûkolik t˘dnÛ, mûsícÛ i let. Délka sluÏby
závisí na potfiebû, na tom, jak dotyãn˘ povolání vykonává, a na tom,
jak Pán vede pfiedsedajícího úfiedníka.

Aãkoli mohou b˘t do urãitého povolání ustanoveni jak muÏi, tak také
Ïeny, pouze nositelé knûÏství jsou vysvûcováni do úfiadu v knûÏství.
Mezi tyto úfiady patfií úfiad jáhna, uãitele, knûze, star‰ího, vysokého
knûze, biskupa, patriarchy, sedmdesátníka a apo‰tola. Vysvûcení do
urãitého úfiadu umoÏÀuje dotyãnému, aby slouÏil v Církvi urãit˘m
zpÛsobem – av‰ak, jak jiÏ bylo zmínûno, pouze se svolením tûch,
ktefií jsou drÏiteli klíãÛ knûÏství.

NíÏe uveden˘ pfiíbûh znázorÀuje, jak se díky správnému pouÏívání
klíãÛ knûÏství v Církvi udrÏuje fiád.

V poãátcích Církve nabyl Hiram Page pfiesvûdãení, Ïe má pravomoc
zjevovat slovo Pánû Církvi. Zaãal druh˘m vyprávût o sv˘ch zjeveních a
mnozí ãlenové Církve vûfiili v‰emu, ãemu uãil. Prorok Joseph Smith se
modlil a tázal se Pána, co má dûlat. Pán mu odpovûdûl takto: „Nikdo
nebude urãen pfiijímati pfiikázání a zjevení v této církvi kromû sluÏeb-
níka mého Josepha Smitha ml.“ (NaS 28:2.) Pán také pravil Josephovi,
Ïe má fiíci Hiramu Pageovi, Ïe to, co Hiram uãil a psal, bylo od ìábla.
Pán vysvûtlil, Ïe Hiram nebyl tím, kdo mûl pfiijímat zjevení pro Církev:
„Tyto vûci nebyly ustanoveny pro nûho. … NeboÈ v‰echny vûci musejí
b˘ti ãinûny v pofiádku.“ (Viz NaS 28:11–13.)

Prorok Joseph uãinil, jak mu Pán pfiikázal. Setkal se s Hiramem Pagem
a fiekl mu, co pravil Pán. Bratr Page se pokofiil, vyjádfiil své politování a
slíbil, Ïe svou ãinnost ukonãí. KdyÏ Joseph vidûl jeho pokání, poÏádal
ho, aby ‰el na misii. Pozdûji Prorok oznámil ãlenÛm Církve na konfe-
renci, co mu Pán zjevil, a poÏádal ãleny, aby zapomnûli na to, ãemu je
Hiram Page uãil. V‰ichni souhlasili a hlasováním pfiijali Josepha jako
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jediného proroka, vidoucího a zjevovatele. (Viz History of the Church,
1:109–115.)

■ Proã je dÛleÏité, aby pouze jeden muÏ pouÏíval v‰echny klíãe knûÏství?

Pánova Církev je „domem pofiádku“
KnûÏství je posvátné, a proto je nám pfiikázáno, abychom ho opatrovali.
Z tohoto dÛvodu je knûÏství fiízeno spofiádan˘m zpÛsobem, aby se
zamezilo zmatkÛm a aby se pfiede‰lo jeho zneuÏití. „Vizte, mÛj dÛm je
domem pofiádku, praví Pán BÛh, a ne domem zmatku.“ (NaS 132:8.)

Tento pofiádek je vÏdy souãástí Pánova království na zemi. Napfiíklad
MojÏí‰ zjistil brzy poté, co byl povolán vést Izraelity, Ïe pofiádku je zapo-
tfiebí. Izraelité potfiebovali vedení, aby zÛstali sjednoceni, ale MojÏí‰ shle-
dal, Ïe je pro nûj nemoÏné, aby sám vedl ve‰ker˘ lid. Vybral tedy „muÏe
stateãné, bohabojné, muÏe pravdomluvné“ a povolal je, aby byli vládci.
Ustanovil nûkteré, aby byli vládci nad sty, jiné, aby byli vládci nad pade-
sáti a dal‰í, aby byli vládci nad deseti. Pak je uãil, jak mají pfiedsedat
sv˘m skupinám. (Viz Exodus 18:17–22.)

V dne‰ní dobû jsou vedoucím knûÏství – biskupÛm a presidentÛm
kÛlÛ, okrskÛ, misií, odboãek a kvor – pfiedány klíãe knûÏství, aby nás
mohli vést spofiádan˘m zpÛsobem a abychom mohli obdrÏet nezbytné
obfiady evangelia. Vedoucí Církve jsou drÏiteli klíãÛ knûÏství, a proto
mají mnohé zodpovûdnosti. Mezi tyto zodpovûdnosti patfií:

Konat pohovory s tûmi, ktefií mají obdrÏet obfiady.

Vysvûtlit v˘znam obfiadÛ.

Zjistit, zda jsou ãlenové pfiipraveni pfiijmout obfiady.

Vést nezbytné záznamy.

Zjistit, zda ti, ktefií mají obfiady vykonat, jsou toho hodni.

PoÏádat nûkoho, aby vedl shromáÏdûní Církve.

PoÏádat ãleny Církve, aby hlasovali o podpofie.

Otec má klíãe k Ïehnání své rodiny
Podle Pánova nafiízení je otec hlavou rodiny. K tomu, aby byl otec schop-
n˘m duchovním vedoucím své rodiny, musí ctít své knûÏství. Pokud tak
ãiní, bude mít moc vést svou rodinu a Ïehnat ji v lásce a v souladu.

■ Jak˘ch klíãÛ jsme jako hlava své rodiny drÏiteli? Co mÛÏeme díky
tûmto klíãÛm dûlat pro ãleny své rodiny?

KnûÏství mÛÏe do na‰eho Ïivota pfiinést mnoho úÏasn˘ch poÏehnání.
Biskup H. Burke Peterson se o nûkter˘ch zmínil: „Îijeme-li [tak, aby-
chom na to byli pfiipraveni], mÛÏe nám Nebesk˘ Otec dát moc, která
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vnese klid do rozru‰eného domova. MÛÏeme mít moc, která poÏehná
mal˘m dûtem a utû‰í je, moc, která pfiinese spánek uslzen˘m oãím
v [ãasn˘ch] ranních hodinách. MÛÏeme mít moc, která … uti‰í rozru-
‰ené nervy unavené manÏelky. MÛÏeme mít moc, která usmûrní zma-
tené a zranitelné dospívající dítû. MÛÏeme mít moc, která poÏehná
dcefii pfied její první schÛzkou ãi pfied sÀatkem v chrámu nebo která
poÏehná synovi pfied odchodem na misii ãi na vysokou ‰kolu. …
MÛÏeme mít moc uzdravovat nemocné a utû‰ovat osamûlé.“
(Conference Report, Apr. 1976, 50–51; nebo Ensign, May 1976, 33.)

■ Co si myslíte o zpÛsobilém otci, kter˘ má moc a pravomoc Ïehnat
manÏelce a sv˘m dûtem? Jak byste se cítil, kdyby vás ãlen rodiny
poÏádal o podobné poÏehnání?

Sestfie Kjuln Leeové z Koreje se doma dostalo útûchy díky knûÏskému
poÏehnání. Toto je její pfiíbûh:

„Stalo se to asi pfied sedmi lety, kdyÏ mému prvnímu dítûti bylo pou-
h˘ch deset mûsícÛ. MÛj manÏel, tehdy ãlen pfiedsednictva okrsku
Korea, musel pfii plnûní úkolÛ pro Církev cestovat témûfi kaÏd˘
víkend na dlouhé vzdálenosti a nechat mû s na‰í dcerou Po Hee
samotnou. O jednom víkendu jel v sobotu do 435 kilometrÛ vzdále-
ného Pusanu (sedm hodin jízdy vlakem tam a sedm hodin zpût) a
téhoÏ dne se musel vrátit do Soulu, aby se v nedûli zúãastnil konfe-
rence v odboãce Soul-v˘chod. Bylo to únavné a mnû ho bylo líto.

Po Hee byla v sobotu i v nedûli v pofiádku, a i kdyÏ na shromáÏdûní svá-
tosti byla trochu hluãná, vypila po návratu domÛ svou láhev a usnula.
Asi v pÛl desáté veãer zaãala plakat. Plakala hlasitûji neÏ obvykle, a kdyÏ
jsem ji zvedla, zjistila jsem, Ïe má vysokou horeãku. Nevûdûla jsem, co
mám dûlat. Zjistila jsem, Ïe jediná nemocnice v blízkosti na‰eho domova
má ten den zavfieno. Po Hee je‰tû nûjakou dobu plakala, a kdyÏ do dvefií
koneãnû vstoupil manÏel, zaãala jsem plakat také.

ManÏel nás obû objal a zeptal se, co se dûje. Po Hee vypadala ‰patnû.
KdyÏ jsem mu fiekla, co se stalo, odloÏil kabát a kuffiík a vyndal
posvûcen˘ olej. Pak na‰í dcefii udûlil poÏehnání. Nepamatuji si, co
v‰echno fiekl, ale kdyÏ pronesl formální slova poÏehnání, pokraãoval
takto: ‚Nebesk˘ Otãe, jsem Ti vdûãn˘ za Ïivot, za manÏelku a za dítû.
Jsem Ti vdûãn˘ za toto znovuzfiízené evangelium a za pfiíleÏitost
slouÏit. Poslal jsi mû do Pusanu a do Soulu vyfiídit církevní záleÏitosti.
Vãera i dnes jsem plnil povinnosti, které mi byly dány, a nyní zji‰Èuji,
Ïe mé dítû je velmi nemocné. Pomáhal jsi mi celou tu dobu. Pomoz mi
prosím i dnes veãer.‘

Je‰tû neÏ domluvil, dítû usnulo, a kdyÏ jsem vzhlédla, manÏel tam stál
se slzami v oãích.
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Dcerka nyní chodí do druhé tfiídy a je zdravá a ‰Èastná. Stále si v‰ak
jasnû vzpomínám na onu ãást modlitby, kdy manÏel fiekl Pánu: ‚Vãera
i dnes jsem plnil povinnosti, které mi byly dány.‘ Doufám, Ïe ho budu
moci i nadále podporovat, aby mohl vÏdy fiíci Pánu, Ïe byl poslu‰n˘.
Jaké je to poÏehnání mít manÏela, kter˘ ctí knûÏství!“ („Our Baby, My
Husband, and the Priesthood“, Ensign, Aug. 1975, 65.)

■ UkaÏte obrázek 2c „KnûÏská poÏehnání jsou dostupná v‰em ãlenÛm
rodiny“.

KaÏd˘ ãlen rodiny mÛÏe obdrÏet zvlá‰tní knûÏské poÏehnání. Dítû, které
má nûjak˘ problém, nebo manÏelka, která potfiebuje útûchu nebo vedení,
mÛÏe poÏádat o zvlá‰tní poÏehnání a tak získat potfiebnou pomoc od
Pána. KdyÏ dostáváme podobné poÏehnání, je tfieba pamatovat na to, Ïe
mnohé zkou‰ky jsou zde proto, abychom získali zku‰enosti. Se zkou‰-
kami se máme vypofiádat, jak jen nejlépe dovedeme. KdyÏ v‰ak zjistíme,
Ïe potfiebujeme dodateãnou pomoc, mÛÏeme se obrátit na nositele knûÏ-
ství v rodinû, na své domácí uãitele nebo na jiného vedoucího knûÏství a
poÏádat ho o zvlá‰tní knûÏské poÏehnání.

■ Vyzvûte nûkolik bratrÛ, aby krátce vyprávûli o nûkter˘ch poÏehnáních,
která získala jejich rodina prostfiednictvím knûÏství.

„Otec musí hladovût a Ïíznit a touÏit po tom, aby mohl Ïehnat své
rodinû, musí pfiijít k Pánu, pfiemítat nad slovy BoÏími a Ïít podle
Ducha, aby poznal úmysl a vÛli Pánû a aby vûdûl, jak má vést svou
rodinu.“ (Ezra Taft Benson, God, Family, Country: Our Three Great
Loyalties [1974], 185.)

„[Kromû zaji‰tûní tohoto vedení] má b˘t zpÛsobil˘ otec, kter˘ je nosite-
lem Melchisedechova knûÏství, povzbuzován k tomu, aby sv˘m dûtem
udûlil jméno a aby je poÏehnal. Má doma Ïehnat nemocn˘m. … MÛÏe
udûlit otcovské poÏehnání.

Otec, jako patriarcha ve svém domovû, je také zjevovatelem pro svou
rodinu … a … v tomto smyslu je pfiipraven pfiijímat zjevení od Pána
k prospûchu a k poÏehnání dané rodiny. (Viz Doctrines of Salvation,
3:172.)“ (A. Theodore Tuttle, Conference Report, Oct. 1973, 86; nebo
Ensign, Jan. 1974, 66–67.) ZpÛsobil˘ otec má také pokfitít své dûti, udûlit
jim dar Ducha Svatého a vysvûtit je do knûÏství. Nicménû na rozdíl od
práv, která jsou spjata s jeho otcovstvím, mÛÏe tyto obfiady vykonávat
pouze s pfiedchozím svolením od vedoucích knûÏství, ktefií drÏí klíãe
v církevní jednotce, do které patfií.

Závûr
Aãkoli jsme jako nositelé knûÏství oprávnûni vykonávat urãité obfiady,
nemÛÏeme je vykonat, pokud jsme k tomu neobdrÏeli svolení od sv˘ch
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církevních vedoucích. Moc udílet toto svolení se naz˘vá klíãe knûÏství.
Prorok je jedin˘m ãlovûkem na zemi, kter˘ je drÏitelem v‰ech klíãÛ knûÏ-
ství, nûkteré klíãe v‰ak pfiedal vedoucím, ktefií pfiedsedají jednotkám
v Církvi. Tito vedoucí nám pak udílejí svolení pouÏít knûÏství k tomu,
abychom Ïehnali dûtem Nebeského Otce.

Kromû toho, kdyÏ jsme vysvûceni k Melchisedechovu knûÏství, obdr-
Ïíme urãité klíãe, které mÛÏeme pouÏívat jako otcové. Díky tûmto klí-
ãÛm mÛÏeme pouÏívat knûÏství k tomu, abychom Ïehnali své rodinû.

V˘zva
S modlitbou se zamyslete nad tím, jak mÛÏete pouÏívat knûÏství k tomu,
abyste Ïehnali ãlenÛm své rodiny.

Dal‰í ver‰e z písem

■ Nauka a smlouvy 65:1–6 (klíãe království BoÏího byly svûfieny ãlovûku)

■ Nauka a smlouvy 110:11–16 (klíãe této dispenzace i jin˘ch dispenzací
byly svûfieny ãlovûku)

Pfiíprava uãitele
NeÏ budete uãit tuto lekci:

1. Prostudujte si 1. Korintsk˘m 12:12–28.

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 posvátné moci knûÏství a
posílit na‰i touhu knûÏství ctít.

Úvod

■ Zazpívejte píseÀ „Na vrcholku hory“ (ZNPPD 1, str. 26).

„Dva misionáfii slouÏící v Hongkongu byli pozváni na veãefii k bratrovi a
sestfie Wongov˘m. Na prostfieném stole byla souprava plechov˘ch misek
a talífiÛ. Sestra Wongová se zdvofiile usmála na dva misionáfie z rohu
místnosti, kde vafiila nad koufiícími kamny. O chvíli pozdûji na stÛl posta-
vila misky a talífie s jídlem. Star‰í byli touto veãefií pfiekvapeni. Na stole
byly nejen misky s r˘Ïí, ale i mísy s krevetami a s jin˘mi orientálními
lahÛdkami, v‰e daleko nad rámec moÏností této skromné uprchlické
rodiny. Bratr Wong jídlo poÏehnal a zaãalo se jíst. Bratr a sestra Wongovi
se v‰ak drÏeli stranou, nabrali si pouze symbolickou porci a pobízeli
k jídlu oba star‰í. Misionáfii vycítili, Ïe toto pobízení je upfiímné, a pfies-
toÏe si byli vûdomi toho, Ïe jedli vybranûj‰í jídlo, neÏ by si Wongovi
mohli kdy bûÏnû dovolit – jídlo, které pravdûpodobnû stálo tolik, kolik
si Wongovi vydûlali za cel˘ mûsíc – nechtûli je urazit ani se jich dotknout
nebo odmítnout, kdyÏ vidûli, jaká to pro Wongovi byla obûÈ.

Pro misionáfie bylo tûÏké jíst – chtûli pfiijmout dar, kter˘ byl oãividnû
dáván ze srdce, ale uvûdomovali si, Ïe tento dar je v˘sledkem obûti
strádání a mnoha hladov˘ch dnÛ. Bratr a sestra Wongovi se sv˘mi
syny jídlo sotva ochutnali. KdyÏ v‰ak bylo po veãefii, vyjádfiili své
uspokojení z jídla a ptali se star‰ích, zda jim to staãilo. KdyÏ v‰ichni
vstali, aby sestra Wongová mohla sklidit ze stolu, jeden ze star‰ích vzal
bratra Wonga za ruku a s hlubok˘m pohnutím se ho zeptal: ‚Proã jste
nás takto poctili, kdyÏ to pro vás muselo b˘t takové vydání?‘ S tichou
jemností, kterou lidé mohou získat, jen kdyÏ opustí svÛj domov a vlast
a pfiijmou pravdu v cizí zemi, bratr Wong odvûtil: ‚Udûlali jsme to pro
vás, protoÏe jste nositelé knûÏství a BÛh vás k nám poslal, abyste nás
uãili.‘ “ (Life and Teachings of Jesus, New Testament Volume 1 [Church
Educational System manual, 1974], 134.)



19

3a Zemû byla stvofiena prostfiednictvím moci knûÏství.
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■ Jak projevili bratr a sestra Wongovi svou úctu k nositelÛm knûÏství
BoÏího? Proã je dÛleÏité ctít knûÏství, jehoÏ jsme nositeli?

KnûÏství – nejvût‰í moc na zemi
KnûÏství je nejvût‰í mocí na zemi. Není to jen moc BoÏí, která je dána
lidem na zemi, aby konali Jeho dílo, ale je to tatáÏ moc, kterou Nebesk˘
Otec a JeÏí‰ Kristus konají své dílo. Prostfiednictvím moci knûÏství
Spasitel ve skuteãnosti stvofiil zemi.

■ UkaÏte obrázek 3a „Zemû byla stvofiena prostfiednictvím moci
knûÏství“.

Je velkou v˘sadou, Ïe nám bylo pfiedáno toto knûÏství a jeho moc.

■ PoÏádejte bratry, aby pfieãetli Nauku a smlouvy 107:1–4. Jak˘ je ofi-
ciální název Melchisedechova knûÏství? („Svaté knûÏství podle fiádu
Syna BoÏího“.)

Aãkoli naz˘váme knûÏství Melchisedechov˘m knûÏstvím, abychom
se vyvarovali pfiíli‰ ãastého pouÏívání jména „Syna BoÏího“, je toto
knûÏství ve skuteãnosti Spasitelov˘m knûÏstvím.

Mnozí z nás nerozumí tomu, jak mocné knûÏství je. V dobû Enochovû
BÛh slíbil, Ïe „kaÏd˘, jsa vysvûcen podle tohoto fiádu a povolání, bude
míti moc, skrze víru, rozlomiti hory, rozdûliti mofie, vysu‰iti vodstva,
obrátiti je v toku jejich; Postaviti se na odpor vojskÛm národÛ, rozdûliti
zemi, zlomiti kaÏdé pouto, státi v pfiítomnosti BoÏí; ãiniti v‰echny vûci
podle vÛle jeho, podle pfiíkazu jeho“ (Pfieklad Josepha Smitha, Genesis
14:30–31; viz také John Taylor, The Meditation and Atonement [1882], 85;
kurzíva pfiidána).

Nositelé knûÏství zastupují Krista. Máme-li tedy mít Jeho moc,
musíme jednat tak, jak to od nás Ïádá. Musíme b˘t poslu‰ni Jeho pfii-
kázání a snaÏit se, kdykoli pouÏíváme knûÏství, jednat tak, jak by si
to pfiál Kristus.

Star‰í H. Burke Peterson vysvûtlil: „Uvûdomuji si, Ïe je rozdíl mezi
knûÏskou pravomocí a knûÏskou mocí. … KaÏd˘ z nás, kdo je nositelem
knûÏství, je oprávnûn jednat v Pánovû zastoupení, av‰ak úãinek na‰í
pravomoci – nebo, chcete-li, moc, která pÛsobí prostfiednictvím této
pravomoci – závisí na zpÛsobu na‰eho Ïivota, závisí na na‰í spravedli-
vosti.“ (Conference Report, Apr. 1976, 50; nebo Ensign, May 1976, 33.)

Jsme-li toho hodni, máme moc Ïehnat své rodinû, získávat zjevení
v rámci svého knûÏského povolání, konat zázraky a pfiemoci Satana.
KnûÏství je moc, prostfiednictvím které se vykonávají obfiady, provádí
se chrámová práce a káÏe se evangelium. Bez moci knûÏství bychom
nemohli obdrÏet Ïádn˘ z tûchto obfiadÛ a poÏehnání.
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■ Vyzvûte nûkolik bratrÛ, aby vyprávûli o pfiípadech, kdy byli ve svém
Ïivotû svûdky moci knûÏství.

Osobní záÏitek pomohl jednomu mladému misionáfii pochopit moc
knûÏství:

Tento misionáfi se sv˘m spoleãníkem vyrazili do jedné chud‰í ãásti
mûsta, aby tam uãili lekci. Mladí manÏelé, ktefií se zajímali o Církev,
byli velmi chudí. Jejich nejvût‰ím pokladem bylo nemluvnû – dceru‰ka,
která v té dobû byla váÏnû nemocná. Její malá tváfiiãka byla celá zmo-
dralá a zãernalá. Stále zavírala oãi, jako kdyby usínala. Její rodiãe se
trápili a plakali. Uvûdomovali si, Ïe jejich drahocenná dceru‰ka umírá.
Najednou tento mlad˘ misionáfi pocítil silné vnuknutí: „PouÏij své
knûÏství!“ A tak poÏádal otce, aby vzal dceru‰ku do náruãe. Oba misio-
náfii pak vloÏili ruce na hlaviãku dítûte a s vírou jí dali poÏehnání. Hlas
Ducha je nabádal, aby jí v poÏehnání fiekli, Ïe se uzdraví a Ïe vyroste
v krásnou mladou Ïenu. PoÏehnání bylo naplnûno a dítû se uzdravilo.

Mlad˘ misionáfi se zaradoval v Pánu a chválil Jej za pfiíleÏitost, Ïe mÛÏe
b˘t Jeho sluÏebníkem. Bûhem tohoto záÏitku pocítil nad‰ení, ale i váÏ-
nost celé situace. Pouãil se díky tomu o úÏasné BoÏí moci, ke které mají
pfiístup BoÏí sluÏebníci prostfiednictvím knûÏství.

■ Proã je pfii pouÏívání knûÏské moci dÛleÏitá na‰e víra?

Úcta ke knûÏství
President Harold B. Lee jednou vyprávûl: „Vzpomínám si na jeden pfií-
bûh, kter˘ mi kdysi vyprávûl jeden ná‰ voják. Jednou byl pozván do
dÛstojnického klubu, kde se právû konal veãírek, pfii kterém se pilo a
muÏi se chovali ponûkud nevázanû. V‰iml si jednoho muÏe, kter˘ sedûl
stranou od ostatních, a zdálo se, Ïe se nezajímá o to, co se dûlo kolem.
Pfiisedl si k tomuto muÏi, kter˘ se stejnû jako on zábavy neúãastnil, a
poznamenal: ‚Zdá se, Ïe vás tento druh zábavy pfiíli‰ nezajímá.‘ Onen
mladík se napfiímil a odvûtil: ‚Ne, pane, neúãastním se takové zábavy,
protoÏe, abyste vûdûl, jsem ãlenem anglické královské rodiny.‘ A ná‰
dÛstojník – Svat˘ posledních dnÛ – pronesl stejnû hrdû: ‚Ani já se toho
neúãastním, protoÏe jsem ãlenem královské rodiny BoÏí.‘ “ (Ye Are the
Light of the World [1974], 22; viz také 1. Petrova 2:9.)

Vzhledem k tomu, Ïe toto knûÏství je Spasitelovo, máme ho ctít tak, jak
by si to pfiál Kristus. Star‰í James E. Talmage napsal o svém vysvûcení
ke knûÏství a o sv˘ch pocitech, kdyÏ se ho snaÏil ctít:

„Ihned po vysvûcení jsem mûl pocit, kter˘ nedokáÏi plnû popsat. Zdálo
se témûfi nemoÏné, Ïe by mû, malého chlapce, mohl BÛh poctít natolik,
Ïe jsem byl povolán ke knûÏství. … Zapomnûl jsem, Ïe jsem pouh˘m
jedenáctilet˘m mladíkem; silnû jsem v duchu pociÈoval, Ïe patfiím Pánu
a Ïe mi bude pomáhat v ãemkoli, co se ode mne bude Ïádat. …
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Úãinek mého vysvûcení [do úfiadu jáhna] se odrazil ve v‰ech oblastech
mého chlapeckého Ïivota. Obávám se, Ïe jsem nûkdy zapomnûl, k˘m
jsem, ale jsem vdûãn˘ za to, Ïe jsem si na to ãasto vzpomnûl, a to mi
vÏdy pomohlo polep‰it se. KdyÏ jsem byl pfii hfie na ‰kolním hfii‰ti
pokou‰en, abych jednal neãestnû, kdyÏ jsem se ocitl uprostfied rozepfie
se spoluhráãem, vÏdy jsem se rozpomenul a tato my‰lenka mûla stej-
nou úãinnost, jako kdyby byla pronesena nahlas: ‚Jsem jáhen a není
správné, aby se jáhen takto choval.‘ Pfii písemné zkou‰ce, kdy bylo
zdánlivû snadné opisovat od jiného chlapce, … jsem si v duchu fiekl:
‚Bylo by to hor‰í ode mne neÏ od nich, protoÏe jsem jáhen.‘ …

Uvûdomoval jsem si, jak velké cti se mi dostalo vysvûcením, a proto
jsem vítal kaÏdou pfiíleÏitost ke sluÏbû. …

Dojem, kter˘ jsem v duchu získal, kdyÏ jsem byl vysvûcen jáhnem,
nikdy nezeslábl. Pocit, Ïe jsem byl povolán ke zvlá‰tní sluÏbû Pánu jako
nositel knûÏství, byl pro mû po cel˘ Ïivot zdrojem síly. KdyÏ jsem byl
pozdûji vysvûcen do vy‰‰ích úfiadÛ v Církvi, pociÈoval jsem pokaÏdé
stejné uji‰tûní – Ïe jsem byl skuteãnû obdafien mocí z nebes a Ïe po mnû
Pán poÏaduje, abych ctil Jeho pravomoc. Byl jsem postupnû vysvûcen
uãitelem, star‰ím, vysok˘m knûzem a nakonec apo‰tolem Pána JeÏí‰e
Krista a pfii kaÏdém vysvûcení jsem znovu pocítil totéÏ rozechvûní
v du‰i, které jsem poprvé zaÏil, kdyÏ jsem byl povolán jáhnem ve
sluÏbû Pánu.“ (Incidents from the Lives of Our Church Leaders [deacon’s
instruction manual, 1914], 135–136.)

■ Jak star‰í Talmage ctil knûÏství?

President Harold B. Lee nám radil: „Musíme si fiíci: ‚ProtoÏe jsem nosi-
telem knûÏství Ïijícího Boha, jsem zástupcem Nebeského Otce a mám
knûÏství, díky kterému mÛÏe m˘m prostfiednictvím pracovat; protoÏe
patfiím ke knûÏství BoÏímu, nemohu se sníÏit k tomu, abych dûlal to,
co bych moÏná dûlal, kdybych knûÏství nemûl.‘ …

Právû to si musejí nositelé knûÏství fiíci: ‚NemÛÏeme b˘t nositeli knûÏ-
ství a b˘t jako ostatní muÏi. Musíme b˘t jiní.‘ “ (Conference Report,
Oct. 1973, 115; nebo Ensign, Jan. 1974, 97.)

Vedoucí Církve nám dali mnoho pokynÛ ohlednû toho, jak mají ãle-
nové ctít knûÏství. President Brigham Young fiekl, Ïe „muÏi, ktefií jsou
[nositeli] svatého knûÏství, jimÏ jsou svûfiena slova vûãného Ïivota pro
svût, mají sv˘mi slovy a skutky … neustále usilovat o to, aby vzdávali
ãest velké dÛstojnosti svého povolání a úfiadu jako sluÏebníkÛ a pfied-
stavitelÛ Nejvy‰‰ího“. (Discourses of Brigham Young, sel. John A.
Widtsoe [1954], 130.)

President David O. McKay fiekl: „BÛh vám Ïehnej, muÏi v knûÏství.
KéÏ zachováváte knûÏství s dÛstojností a spravedlivostí, která vychází
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ze srdce, nikoli z vnûj‰ku. B˘t nositelem knûÏství BoÏího udûleného
boÏskou pravomocí je jedním z nejvût‰ích darÛ, kter˘ kdo mÛÏe získat.
âlovûk, kter˘ pociÈuje zodpovûdnost zastupovat BoÏstvo, je velmi
poÏehnán. Má tuto zodpovûdnost pociÈovat do té míry, Ïe si bude
za v‰ech okolností vûdom svého jednání a sv˘ch slov.“ (Conference
Report, Oct. 1967, 152–153; nebo Improvement Era, Dec. 1967, 109.)

■ Jak mají nositelé knûÏství podle presidenta Younga a presidenta
McKaye ctít knûÏství?

Star‰í Robert L. Simpson vysvûtlil:

„B˘t dÛstojn˘mi nositeli knûÏství BoÏího znamená, … Ïe jednáme
s tichou dÛstojností nejen u stolu se svátostí, ale také v práci, ve ‰kole, a
dokonce kdyÏ jako otcové jdeme po chodníku do práce. Jsme nositelé
knûÏství. Li‰íme se od druh˘ch – nejsme nijak zvlá‰È lep‰í neÏ druzí, ale
jsme jiní. Zástupce Boha se vÏdy vhodnû obléká, vypadá vÏdy slu‰nû. …
A pfiedev‰ím pak na‰e tûlo, stejnû jako na‰e obleãení, má b˘t velmi, velmi
ãisté. …

Nûkdy je zapotfiebí, aby se nositel knûÏství zlep‰il v tom, jak hovofií.
V nadmûrném pouÏívání slangu se neskr˘vá Ïádná dÛstojnost. Klení
je uráÏkou Boha. …

KdyÏ nedodrÏujeme zákon desátku, olupujeme Boha. (Viz Malachiá‰ 3:8.)
Îádn˘ nositel knûÏství nemá více dÛstojnosti, neÏ kdyÏ jeho finanãní
závazky vÛãi Pánu jsou vyrovnány a plnû zaplaceny.

Îádn˘ nositel knûÏství nemá ménû dÛstojnosti, neÏ kdyÏ se o své tûlo
nestará a kdyÏ ho nepovaÏuje za chrám BoÏí. … Bratfií, poru‰ujeme-li
zdravotní zákon Nebeského Otce [uÏíváním alkoholu, drog nebo tabáku],
ztrácíme vskutku dÛstojnost.“ (Conference Report, Melbourne Area
Conference 1976, 38.)

■ Co by nám podle star‰ího Simpsona mohlo pomoci b˘t dÛstojn˘mi
nositeli knûÏství? (Napi‰te odpovûdi na tabuli. MoÏné odpovûdi: b˘t
pokorn˘, vhodnû se oblékat, b˘t skromn˘, b˘t ãist˘, správnû mluvit,
platit desátky a dodrÏovat Slovo moudrosti.) Co dále máme dûlat,
abychom ctili knûÏství?

■ PoÏádejte bratry, aby pfiemítali o tom, jak mohou lépe ctít knûÏství,
jehoÏ jsou nyní nositeli, nebo které v budoucnu obdrÏí.

Závûr
KnûÏství je moc BoÏí. Jako takové pfiedstavuje nejvût‰í moc na zemi. Ctít
knûÏství mÛÏeme tím, Ïe pamatujeme na to, Ïe jsme nositeli pravomoci
BoÏí a Ïe Pán od nás poÏaduje, abychom tuto pravomoc chovali v úctû.
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Úctu ke knûÏství prokazujeme tehdy, kdyÏ dodrÏujeme pfiikázání a sna-
Ïíme se b˘t spravedliv˘mi, jak jen to nejlépe dovedeme.

V˘zva
Pfiemítejte o tûchto otázkách: Je v mém jednání nûco, co není správné,
aby nositel knûÏství dûlal? Beru knûÏství, jehoÏ jsem nositelem, s tako-
vou váÏností, Ïe to ovlivÀuje ve‰keré mé jednání? Modlete se usilovnû
o to, abyste získali onen vnitfiní pocit, o kterém se zmiÀoval star‰í
Talmage. SnaÏte se b˘t dÛstojnûj‰ími nositeli knûÏství tím, Ïe se
budete v Ïivotû zlep‰ovat.

Dal‰í ver‰e z písem

■ 1. Petrova 2:9 (vyvolen˘ rod)

■ Nauka a smlouvy 121:39–43 (pokyny pro nositele knûÏství)

Pfiíprava uãitele
NeÏ budete uãit tuto lekci:

1. V pfiíruãce Povinnosti a poÏehnání knûÏství, ãást A si pfieãtûte lekci 2
„KnûÏství od Adama aÏ po Znovuzfiízení“.

2. Pfiipravte se, abyste lekci mohli zahájit písní „Na vrcholku hory“
(ZNPPD 1, str. 26).

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 lépe porozumût knûÏsk˘m obfiadÛm a
tomu, jak jsou dÛleÏité v na‰em Ïivotû.

Úvod
„Vûfiíme, Ïe skrze usmífiení Kristovo mÛÏe b˘ti spaseno ve‰keré lidstvo,
skrze poslu‰nost zákonÛ a obfiadÛ evangelia.“ (âlánky víry 1:3.)

Slovo obfiady se v Církvi obvykle vztahuje na urãité rituály a ceremonie,
které nám Pán dal pro na‰e spasení, vedení a útûchu. (Viz Bruce R.
McConkie, Mormon Doctrine, 2nd ed. [1966], 548–549.) Tyto obfiady jsou
fyzick˘mi úkony, které symbolizují duchovní záÏitky. Tím, Ïe se úãast-
níme tûchto obfiadÛ, získáváme duchovní moc potfiebnou k tomu, aby-
chom zmûnili svÛj Ïivot. Napfiíklad kfiest kromû jiného znázorÀuje
smytí hfiíchÛ, které následuje po opravdovém pokání.

Nebesk˘ Otec poÏaduje, aby obfiady evangelia vykonávali muÏi, ktefií
jsou drÏiteli pfiíslu‰né knûÏské pravomoci. Pouze tehdy, kdyÏ je obfiad
vykonán touto pravomocí, bude uznán na‰ím Otcem v nebi.

Existují dva druhy knûÏsk˘ch obfiadÛ – ty, které jsou nezbytné pro
oslavení, a ty, které se vykonávají proto, aby nám poskytly útûchu a
vedení.

Obfiady nutné pro oslavení
President Wilford Woodruff fiekl: „[Nikdo] neobdrÏí celestiální slávu
jinak neÏ prostfiednictvím obfiadÛ domu BoÏího.“ (Journal of Discourses,
19:361; viz také NaS 84:20–22.) Mezi obfiady nezbytné proto, abychom
se mohli vrátit k Nebeskému Otci, patfií kfiest, konfirmace, svátost, pfie-
dání Melchisedechova knûÏství (t˘ká se bratfií), chrámové obdarování a
chrámov˘ sÀatek.

■ Vystavte vût‰í arch papíru, na kterém jsou napsány následující body,
nebo je napi‰te na tabuli:
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4a Kfiest je prvním obfiadem evangelia.



Lekce 4

27

Kfiest

■ UkaÏte obrázek 4a „Kfiest je prvním obfiadem evangelia“.

■ Pfieãtûte Jana 3:3–5. O jakém obfiadu se hovofií v tûchto ver‰ích? (O kfitu
vodou a Duchem neboli Duchem Svat˘m.)

Kfiest je prvním obfiadem, kter˘ musíme obdrÏet, chceme-li opût Ïít
s na‰ím Nebesk˘m Otcem. Abychom s Ním mohli Ïít, musíme b˘t
duchovnû ãistí a musíme toho b˘t hodni. Prostfiednictvím pokání a kfitu
jsou nám odpu‰tûny hfiíchy a staneme se dostateãnû ãist˘mi, abychom
mohli Ïít v Pánovû pfiítomnosti. (Viz pfiíruãka Povinnosti a poÏehnání
knûÏství, ãást A, lekce 29 „Kfiest – trvalá smlouva“.)

Kfiest je jako zaãátek nového Ïivota. KdyÏ jsme pokfitûni, jsme pono-
fieni pod vodu. V písmech se toto ponofiení pfiirovnává k pohfibení
nebo k opu‰tûní na‰eho starého já. (Viz ¤ímanÛm 6:4; Mosiá‰ 18:14;
NaS 76:51.)

KdyÏ vyjdeme z vody, jsme omyti a oãi‰tûni od hfiíchu. Díky tomu, Ïe
jsou na‰e minulé hfiíchy smyty, získáváme vût‰í duchovní moc mûnit
svÛj Ïivot a stát se více takov˘mi, jako je Nebesk˘ Otec.

■ Vyzvûte nûkolik bratrÛ, aby vyprávûli o tom, jak kfiest ovlivnil jejich
Ïivot.

Konfirmace
Po kfitu pfiijímáme obfiad konfirmace. Pfii tomto obfiadu nám muÏi,
ktefií jsou nositeli Melchisedechova knûÏství, vloÏí ruce na hlavu a
1) konfirmují nás za ãleny Církve JeÏí‰e Krista Svat˘ch posledních dnÛ
a 2) udûlí nám dar Ducha Svatého, coÏ se také naz˘vá „kfiest ohnûm“.
(2. Nefi 31:13.)

■ UkaÏte obrázek 4b „Udûlení daru Ducha Svatého je obfiad Melchise-
dechova knûÏství“.

Obfiady nezbytné pro oslavení

1. Kfiest
2. Konfirmace
3. Svátost
4. Pfiedání Melchisedechova knûÏství (t˘ká se bratfií)
5. Chrámové obdarování
6. Chrámov˘ sÀatek
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Joseph Smith fiekl: „Kfiest vodou bez kfitu ohnûm a Duchem Svat˘m,
kter˘ ho doprovází, není k niãemu; tyto kfity jsou nevyhnutelnû a
nerozluãnû spjaty. âlovûk se musí narodit z vody a z ducha, aby se
dostal do království BoÏího.“ (Teachings of the Prophet Joseph Smith, sel.
Joseph Fielding Smith [1976], 360.)

■ Co nám pfiiná‰í dar Ducha Svatého?

Dar Ducha Svatého nám prostfiednictvím víry dává právo mít Ducha
Svatého jako svého prÛvodce. Duch Svat˘ nám pomáhá fiídit se zákony,
zásadami a obfiady evangelia. Vydává svûdectví o Otci a Synu (viz 3. Nefi
28:11), ukazuje vûci budoucí (viz Jan 16:13), pfiipomíná nám v‰e (viz Jan
14:26) a uãí nás pravdû ohlednû v‰ech vûcí (viz Moroni 10:5). (Viz pfiíruã-
ka Povinnosti a poÏehnání knûÏství, ãást A, lekce 30, „Dar Ducha Svatého“.)

■ Vyzvûte nûkolik bratrÛ, aby se podûlili o to, jak Duch Svat˘ ovlivnil
jejich Ïivot.

Svátost
Obfiad svátosti nám pfiipomíná sliby, které jsme uzavfieli, kdyÏ jsme
byli pokfitûni. Pfiijímáním svátosti obnovujeme smlouvu kfitu. KdyÏ
pfiijímáme chléb a vodu, pfiipomínáme si Ïivot na‰eho Spasitele a Jeho
obûÈ. Také si tím pfiipomínáme svÛj slib, Ïe Ho budeme následovat.
Jsme-li hodni pfiijímat svátost, stává se zdrojem duchovní síly. Dává
nám vût‰í moc dodrÏovat pfiikázání. KdyÏ je pfiijímání svátosti spojeno
s upfiímn˘m pokáním, pomáhá nám oãistit se od hfiíchÛ, kter˘ch jsme
se dopustili po kfitu.

■ Co mÛÏeme udûlat pro to, aby pro nás svátost více znamenala?

Pfiedání Melchisedechova knûÏství

■ UkaÏte obrázek 4c „Mají-li muÏi získat oslavení, musejí obdrÏet
Melchisedechovo knûÏství“.

ZpÛsobil˘m dospûl˘m muÏÛm, ktefií jsou ãleny Církve, má b˘t udû-
leno Melchisedechovo knûÏství a mají b˘t vysvûceni do urãitého úfiadu
v tomto knûÏství. Toto knûÏství umoÏÀuje muÏi, aby obdrÏel moc a
pravomoc BoÏí. Díky této moci a pravomoci mÛÏe b˘t oprávnûn vyko-
návat obfiady spasení pro druhé – pro Ïijící i zemfielé.

Aãkoli Ïeny nedostávají knûÏství, získávají díky nûmu mnohá poÏeh-
nání. Prostfiednictvím zpÛsobil˘ch nositelÛ knûÏství Ïeny pfiijímají
obfiady evangelia, které jsou nezbytné pro oslavení. PoÏehnání, která
pfiicházejí do rodiny, kdyÏ muÏ zvelebuje své knûÏství, pÛsobí stejnû
tak na manÏelku, jako na manÏela. Pravdûpodobnû nejv˘znamnûj‰í
zpÛsob, jak˘m se Ïena podílí na poÏehnání knûÏství, je skrze pfiijetí
vlastního obdarování a sÀatek v chrámu.
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Chrámové obdarování

■ UkaÏte obrázek 4d „Chrámové obfiady jsou nezbytné pro oslavení
(chrám Portland Oregon)“.

Obdarování je posvátn˘ obfiad, kter˘ se vykonává pouze v chrámu.
President Brigham Young fiekl: „Va‰e obdarování znamená obdrÏet
v‰echny ty obfiady v domû Pánû, které jsou nezbytné k tomu, aby vám
umoÏnily, aÏ opustíte tento Ïivot, vrátit se do pfiítomnosti Otce, projít
kolem andûlÛ, ktefií stojí jako stráÏ, a dát jim hesla, znamení a symboly
pfiináleÏející ke svatému knûÏství a obdrÏet vûãné oslavení.“ (Journal of
Discourses, 2:31.)

Chrámové obdarování nás uãí mnohému, co musíme znát a jak musíme
jednat, abychom se mohli vrátit ke svému Otci v nebi. Pfii obdarování
také slibujeme Pánu, Ïe budeme poslu‰ni zákonÛ obûti a cudnosti a Ïe
budeme ochotni dát v‰e, co máme, ve prospûch Jeho díla. Vzhledem
k tomu, Ïe tyto sliby jsou velmi posvátné, pfiijímáme obdarování aÏ
poté, co jsme prokázali, Ïe pilnû dodrÏujeme pfiikázání Nebeského Otce.
Abychom na tyto sliby pamatovali, dostáváme jako obleãení posvátn˘
garment.

■ Jak nám tento obfiad pomáhá vrátit se k Nebeskému Otci?

Chrámov˘ sÀatek
Obfiad chrámového sÀatku je také nutn˘ proto, abychom se stali tako-
v˘mi, jako je ná‰ Otec v nebi. Chrámov˘ sÀatek nám umoÏÀuje mít
vûãnou rodinu. KdyÏ projdeme tímto obfiadem a jsme ho hodni a dodr-
Ïujeme smlouvy, které uzavíráme, získá na‰e rodina poÏehnání spoleã-
ného Ïivota po celou vûãnost. Rodiãe mají uãit dûti úctû k chrámu a
pfiipravovat je na chrámov˘ sÀatek.

KdyÏ jeden bratr vyprávûl o tom, jak se vrátil k plné aktivitû v Církvi,
vysvûtlil pfiitom, jak dÛleÏit˘ je pro jeho rodinu chrámov˘ sÀatek:

„Jedna z lekcí [ve tfiídû institutu v na‰í odboãce] byla vûnována chrá-
movému sÀatku a zástupné práci za mrtvé. Brzy poté se mi jednou
v noci ve snu zdálo, Ïe jsem vidûl svého str˘ãka, kter˘ zemfiel pfied
devatenácti lety, a mého nevlastního otce, kter˘ jiÏ také zemfiel. Zdálo
se, Ïe po mnû nûco chtûjí. Mûl jsem pocit, jako by mi nûco na‰eptávalo,
Ïe musím jít do chrámu, Ïe chrámov˘ sÀatek je BoÏí pfiikázání.

KdyÏ jsem se probudil, poklekl jsem a poÏádal jsem Nebeského Otce,
aby nám dovolil do chrámu jít. Pak, abych posílil své odhodlání, jsem
vzal kousek papíru a napsal na nûj modlitbu, kterou jsem zrovna pro-
nesl: ‚Nebesk˘ Otãe, je-li to Tvá vÛle, Ïádám Tû, abys mi dovolil jít do
chrámu s manÏelkou Cecií a s m˘mi dûtmi Diegem a Adrianitou.‘
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Vzbudil jsem manÏelku a fiekl jsem jí, co jsem udûlal. Plakala a objala mû.
Vûdûla, jak tûÏké bude tohoto cíle dosáhnout.

Vzhledem k tomu, Ïe jsme Ïili v Ambatu v Ekvádoru, nejbliÏ‰í chrám
se nacházel v zahraniãí – v Limû v Peru. Cesta tam by obná‰ela vyfiizo-
vání spousty dokladÛ, ‰estatfiicetihodinovou cestu autobusem a skuteã-
nou finanãní obûÈ. Bylo by to tûÏké i pro na‰e dûti, které nikdy nikam
necestovaly a byly velmi neposedné. KdyÏ jsme v‰ak obdrÏeli svá
patriarchální poÏehnání, na‰e rozhodnutí se upevnilo.

20. kvûtna 1987 jsme s manÏelkou a s dûtmi koneãnû spatfiili chrám.
Na jedné z vûÏí byla socha andûla Moroniho, kter˘ se díval smûrem
k nebi. Nelze popsat, jakou radost jsme pociÈovali, kdyÏ jsme s man-
Ïelkou obdrÏeli vlastní obdarování a kdyÏ jsme byli s dûtmi zpeãe-
tûni na vûãnost! Pak jsme také vykonali zástupnou práci za své
blízké.“ (Vicente Munoz Ulloa, „Our Return to Full Activity“,
Tambuli, Sept. 1994, 22.)

■ PoÏádejte nûjakého bratra, aby pfieãetl Nauku a smlouvy 131:1–4.
Proã je podle tûchto ver‰Û nezbytné, abychom byli oddáni v chrámu?

■ Jak˘ vliv má vûdomí toho, Ïe va‰e manÏelství mÛÏe b˘t vûãné, na vá‰
vztah k manÏelce a k dal‰ím ãlenÛm rodiny?

Obfiady pro poskytnutí útûchy a vedení
Pán nám dal mnoho knûÏsk˘ch obfiadÛ pro vedení a útûchu, které
mÛÏeme pfiijmout nebo které mÛÏeme vykonat. Mezi tyto obfiady patfií
udûlení jména a poÏehnání dítûte, Ïehnání nemocn˘m, patriarchální
poÏehnání, otcovské poÏehnání, poÏehnání pro vedení a útûchu a
zasvûcení hrobu.

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

Obfiady pro poskytnutí útûchy a vedení

1. Udûlení jména a poÏehnání dítûte
2. Îehnání nemocn˘m
3. Patriarchální poÏehnání
4. Otcovská poÏehnání
5. PoÏehnání pro vedení a útûchu
6. Zasvûcení hrobu
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Udûlení jména a poÏehnání dítûte

■ UkaÏte obrázek 4e „Mal˘m dûtem je obvykle udûleno jméno a
poÏehnání na svûdeckém shromáÏdûní“.

Dûtem je obvykle udûleno jméno a jsou poÏehnány na postním a svû-
deckém shromáÏdûní. Tento obfiad vykonává nositel Melchisedechova
knûÏství, pokud moÏno otec. (Viz NaS 20:70.)

Poté, co jeden otec poÏehnal svého nedávno narozeného synka, zmínil
se o této zku‰enosti, kdyÏ vydával svûdectví: „Jsem dnes velmi dojat.
KdyÏ jsem tam stál, abych Marka poÏehnal, nevûdûl jsem jistû, co
fieknu, aãkoli jsem mûl na mysli nûkolik vûcí. KdyÏ jsem ho v‰ak drÏel
na rukou a zaãal jsem s modlitbou, na mysl mi zaãala pfiicházet celá
fiada vnuknutí. KdyÏ jsem mûl dát svému synovi poÏehnání, nebyl
jsem ponechán napospas osudu; Pán mû inspiroval prostfiednictvím
moci Ducha Svatého, abych vûdûl, co mám fiíci.“ (Jay A. Perry,
„Miracles Today?“, Ensign, Jan. 1978, 53.)

■ Vyzvûte nûkolik bratrÛ, ktefií tento obfiad jiÏ nûkdy vykonali, aby se
podûlili o své dojmy.

Îehnání nemocn˘m

■ UkaÏte obrázek 4f „Vûrní star‰í mají moc dávat nemocn˘m poÏehnání
pro uzdravení“.

Podobnû jako JeÏí‰ Ïehnal nemocn˘m, mají i vûrní nositelé Melchise-
dechova knûÏství moc Ïehnat nemocn˘m a uzdravovat je. Bratfií, ktefií
Ïehnají nemocn˘m, se mají v poÏehnání snaÏit poznat vÛli Pánû a
vyjádfiit ji. (NaS 42:43–48.)

■ Vyzvûte nûkolik bratrÛ, aby se krátce podûlili o zku‰enost s Ïehnáním
nemocn˘m.

Patriarchální poÏehnání
Patriarchální poÏehnání jsou inspirovaná poÏehnání, která zpÛsobil˘m
ãlenÛm Církve udílí vysvûcen˘ patriarcha. V tomto poÏehnání ãlen
získává vedení a radu od Pána. Dotyãnému je také zjevena jeho rodová
linie v královském domu Izraele. Církev zaznamenává a uchovává pat-
riarchální poÏehnání, která udílejí vysvûcení patriarchové. Tato poÏeh-
nání jsou osobní a posvátná a nemají se zvefiejÀovat.

Otcovská poÏehnání
Otec, kter˘ je nositelem Melchisedechova knûÏství, mÛÏe sv˘m dûtem
udílet otcovská poÏehnání. Tato poÏehnání mohou dítûti pomoci zvlá‰tû
tehdy, kdyÏ odchází studovat, odjíÏdí na misii, uzavírá sÀatek, nastupuje
vojenskou sluÏbu nebo se pot˘ká se zvlá‰tními tûÏkostmi. Rodina mÛÏe
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zaznamenat otcovské poÏehnání a uchovat ho mezi rodinn˘mi záznamy,
toto poÏehnání se v‰ak neuchovává mezi záznamy Církve.

PoÏehnání pro vedení a útûchu
PoÏehnání pro vedení a útûchu mÛÏe udûlit manÏel, biskup, president
odboãky, domácí uãitel nebo jin˘ nositel Melchisedechova knûÏství. Tato
poÏehnání jsou podobná otcovsk˘m poÏehnáním. Pomáhají jednotliv-
cÛm pfiipravit se na urãité zvlá‰tní období v Ïivotû nebo jim pomáhají
pfiekonat problémy, které vyÏadují zvlá‰tní pomoc od Nebeského Otce.

■ Vyzvûte nûkolik bratrÛ, aby se krátce podûlili o své zku‰enosti
s udílením otcovsk˘ch poÏehnání nebo jin˘ch poÏehnání pro
vedení a útûchu.

Zasvûcení hrobu
Zasvûcení hrobu provádí nositel Melchisedechova knûÏství. V zasvû-
covací modlitbû se obvykle zasvûtí místo hrobu jako místo odpoãinku
zesnulého, poÏádá se, aby toto místo bylo posvûceno a ochraÀováno
aÏ do vzkfií‰ení (je-li to vhodné). Modlitba obsahuje slova útûchy pro
pozÛstalou rodinu a dal‰í vnuknutí tak, jak nabádá Duch.

Závûr
Nebesk˘ Otec nám dal knûÏské obfiady pro na‰e poÏehnání. Tyto obfiady
doprovází velká duchovní moc, která nám pomáhá stát se takov˘mi,
jako je Nebesk˘ Otec, a pfiipravit se na ná‰ návrat k Nûmu.

Aby BÛh tyto obfiady uznal, musejí b˘t vykonány správnou knûÏskou
pravomocí. President Lorenzo Snow fiekl: „Existuje pouze jedna cesta
k zaji‰tûní oslavení a slávy. Musíme b˘t pokfitûni na odpu‰tûní hfiíchÛ a
musejí nám b˘t vloÏeny ruce na hlavu pro pfiijetí Ducha Svatého. Tyto
a dal‰í obfiady jsou naprosto nezbytné pro získání oslavení a slávy.“
(Millennial Star, 27 June 1895, 405.)

Máme pamatovat na to, Ïe slíbená poÏehnání vztahující se k jakémukoli
obfiadu, se vyplní pouze tehdy, Ïijeme-li spravedlivû.

V˘zva
UãiÀte konkrétní kroky k tomu, abyste obdrÏeli v‰echny obfiady, které
jsou nezbytné pro získání oslavení. Îijte tak, abyste byli zpÛsobilí
vykonávat knûÏské obfiady pro druhé. Dejte si pfiedsevzetí, Ïe z kaÏ-
dého obfiadu, kter˘ vykonáte pro ãlena rodiny, uãiníte v˘jimeãn˘ a
posvátn˘ záÏitek.

Dal‰í ver‰e z písem

■ Jakub 5:14–15 (star‰í mají moc Ïehnat nemocn˘m)

■ 3. Nefi 11:32–40 (nezbytnost kfitu a daru Ducha Svatého)
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■ Mormon 9:24 (vkládání rukou pro Ïehnání nemocn˘m)

■ Nauka a smlouvy 20:41 (obdrÏení daru Ducha Svatého)

■ Nauka a smlouvy 105:33 (chystané udûlení obdarování)

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

Poznámka: Neprobírejte podrobnû zpÛsob vykonávání jednotliv˘ch
obfiadÛ – to je obsahem 5. lekce.
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Cílem této lekce je nauãit se vykonávat knûÏské obfiady.

Úvod
Pán nám fiekl: „ProãeÏ, nechÈ kaÏd˘ muÏ se uãí povinnostem sv˘m
a nechÈ se uãí jednati v úfiadu, do nûhoÏ je urãen, ve v‰í píli.“ (NaS
107:99.) Nositelé knûÏství mají vûdût, jak vykonávat knûÏské obfiady,
a mají b˘t zpÛsobilí k tomu, aby je vykonávali pod vedením Ducha
Svatého.

To, nakolik jsme schopni poÏehnat druh˘m prostfiednictvím obfiadÛ
knûÏství, záleÏí na na‰í vûrnosti a poslu‰nosti. Joseph Fielding Smith
prohlásil: „Jsem si jist, … Ïe bychom byli svûdky více projevÛ Ducha
BoÏího, jako napfiíklad uzdravování nemocn˘ch, kdybychom Ïili o
trochu více podle tûchto základních pravd [t˘kajících se pouÏívání
víry v Boha tím, Ïe vykonáváme své povinnosti jako ãlenové Církve].“
(Doctrines of Salvation, comp. Bruce R. McConkie, 3 vols. [1954–1956],
2:311–312.)

Míru na‰í úspû‰nosti jako nositelÛ knûÏství lze také zvût‰it modlit-
bou. Pfied vykonáním knûÏského obfiadu máme vyhledat Pána
v modlitbû. Ve zvlá‰tních pfiípadech mÛÏe b˘t nûkdy nutné i drÏet
pÛst. (Viz Povinnosti a poÏehnání knûÏství, ãást A, lekce 31, „Modlitba
a pÛst“.) Pfiedstoupíme-li pfied Pána v duchu modlitby a pÛstu a
Ïijeme-li podle Jeho uãení, jak to jen nejlépe dovedeme, Duch nás
pfii pouÏívání knûÏství povede.

Jaké obfiady mÛÏeme vykonávat?

■ Jaké obfiady mÛÏeme vykonávat prostfiednictvím knûÏského úfiadu,
jehoÏ jsme nositeli? (Pro vedení diskuse pouÏijte následující infor-
mace.)

Jáhni
Jáhni se podílejí na obfiadu svátosti tím, Ïe rozná‰ejí chléb a vodu
ãlenÛm Církve.
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Uãitelé
Uãitelé se podílejí na obfiadu svátosti tím, Ïe pfiipravují svátost. V nepfií-
tomnosti jáhnÛ mohu také rozná‰et svátost.

KnûÏí
KnûÏí se podílejí na obfiadu svátosti tím, Ïe Ïehnají chléb a vodu.
V pfiípadû potfieby také mohou pomáhat pfiipravovat a rozná‰et svá-
tost. Jsou-li k tomu oprávnûni biskupem nebo presidentem odboãky,
mohou vykonávat obfiad kfitu, udílet Aronovo knûÏství a vysvûcovat
jiné do úfiadÛ v Aronovû knûÏství.

Nositelé Melchisedechova knûÏství
Nositelé Melchisedechova knûÏství mohou vykonávat v‰echny obfiady
Aronova knûÏství. Kromû toho mohou Ïehnat dûti a udílet jim jméno,
konfirmovat nové ãleny Církve a udílet dar Ducha Svatého, posvûcovat
olej, Ïehnat nemocn˘m, zasvûcovat hroby, dávat sv˘m dûtem otcovské
poÏehnání, dávat poÏehnání pro vedení a útûchu a, jsou-li k tomu opráv-
nûni presidentem kÛlu nebo misie, mohou pfiedat Melchisedechovo knûÏ-
ství. Star‰í mohou vysvûcovat jiné bratry do úfiadu star‰ího a vysocí knûÏí
mohou vysvûcovat jiné bratry do úfiadu vysokého knûze nebo star‰ího.

■ Podrobnûj‰í informace o obfiadech, které mohou vykonávat nositelé
knûÏství, viz Povinnosti a poÏehnání knûÏství, ãást A, lekce 5, 6, 7 a 9.

Jak obfiady vykonávat
Bratfií, ktefií vykonávají knûÏské obfiady, se mají pfiipravit tak, aby byli
vedeni Svat˘m Duchem. V‰echny obfiady mají vykonávat dÛstojnû a
mají zajistit, aby obfiady splÀovaly tyto podmínky:

1. V‰echny obfiady musejí b˘t vykonány ve jménu JeÏí‰e Krista.
Nositel knûÏství, kter˘ vykonává knûÏsk˘ obfiad, má mít na pamûti,
Ïe jedná v zastoupení Spasitele.

2. V‰echny obfiady musejí b˘t vykonány pravomocí knûÏství. Pouze
bratfií, ktefií jsou nositeli potfiebného knûÏství a jsou toho hodni,
mají vykonat dan˘ obfiad nebo stát v kruhu pfii jeho vykonávání.

3. Mezi obfiady, ke kter˘m je tfieba získat oprávnûní od pfiedsedající
autority, která drÏí pfiíslu‰né klíãe (obvykle je to biskup nebo presi-
dent kÛlu), patfií: udûlení jména a poÏehnání dítûte, vykonávání
kfitu, konfirmace a obfiadu svátosti, pfiedání knûÏství a vysvûcování
do urãitého úfiadu a zasvûcení hrobu. K posvûcení oleje, Ïehnání
nemocn˘m a udílení otcovského poÏehnání není zapotfiebí povûfiení
od pfiedsedající autority. Pokud je muÏ nositelem Melchisedechova
knûÏství a je toho hoden, je oprávnûn tyto obfiady vykonávat.

4. V‰echny obfiady musejí b˘t vykonány podle postupu, kter˘m je tfieba
se fiídit, jako je napfiíklad pouÏití urãit˘ch slov nebo vkládání rukou.
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„Vedoucí knûÏství uãí bratfií, jak mají vykonávat obfiady a poÏehnání.
Vedoucí také pomáhají otcÛm b˘t pfiipraveni a hodni vykonávat obfiady
a poÏehnání pro ãleny rodiny.“ (Církevní pfiíruãka pokynÛ, Kniha 2: Vedoucí
knûÏství a pomocn˘ch organizací [2000], 171.)

■ NíÏe uvedené informace se t˘kají základních obfiadÛ evangelia,
které mohou vykonávat nositelé knûÏství. Pod vedením vedoucích
knûÏství vyberte nûkolik z níÏe uveden˘ch obfiadÛ a projdûte si je
s bratry ve tfiídû.

Udûlení jména a poÏehnání dítûte
Pod vedením pfiedsedající autority se mohou obfiadu udûlení jména
a poÏehnání dítûte úãastnit pouze bratfií, ktefií jsou nositeli Melchise-
dechova knûÏství. (Viz NaS 20:70.) ZpÛsobil˘ otec, kter˘ je nositelem
Melchisedechova knûÏství, má b˘t povzbuzován k tomu, aby udûlil
poÏehnání vlastním dûtem.

Pfii Ïehnání nemluvnûte se bratfií shromáÏdí v kruhu a poloÏí ruce pod
dítû. Pfii Ïehnání star‰ího dítûte bratfií poloÏí ruce lehce na hlavu dítûte.
Osoba, která udûluje poÏehnání:

1. Osloví Nebeského Otce.

2. Uvede, Ïe poÏehnání je udíleno pravomocí Melchisedechova knûÏství.

3. Dá dítûti jméno.

4. Udûlí knûÏské poÏehnání podle nabádání Ducha.

5. Ukonãí ve jménu JeÏí‰e Krista.

Kfiest
Obfiad kfitu mÛÏe pod vedením pfiedsedající autority vykonat pouze
zpÛsobil˘ knûz nebo nositel Melchisedechova knûÏství. Nositel knûÏství:

1. Stojí ve vodû spolu s osobou, která má b˘t pokfitûna.

2. (KvÛli pohodlí a bezpeãnosti) drÏí osobu levou rukou za pravé
zápûstí; kfitûná osoba drÏí nositele knûÏství levou rukou za levé
zápûstí.

3. Zvedne pravou paÏi do pravého úhlu.

4. Uvede celé jméno osoby a fiekne: „Byv povûfien JeÏí‰em Kristem,
kfitím tû ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen.“ (Viz NaS
20:73.)

5. Upozorní osobu, aby si stiskla pravou rukou nos (kvÛli pohodlí);
pak nositel knûÏství poloÏí pravou ruku na horní ãást zad osoby a
celou ji, vãetnû obleãení, ponofií do vody.

6. PomÛÏe osobû vystoupit z vody.
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Pfii kaÏdém kfitu musejí b˘t jako svûdkové dva knûÏí nebo nositelé
Melchisedechova knûÏství, ktefií dbají na to, aby byl obfiad vykonán
správnû. Kfiest se musí zopakovat, pokud slova modlitby nebyla prone-
sena pfiesnû tak, jak jsou dána, nebo pokud nûjaká ãást tûla nebo obleãení
kfitûné osoby nebyla úplnû ponofiena.

Konfirmace
Poté, co byla osoba pokfitûna, pfiijímá obfiad konfirmace. (Viz NaS 20:41.)
Pod vedením biskupstva nebo pfiedsednictva odboãky se tohoto obfiadu
mÛÏe zúãastnit jeden nebo více nositelÛ Melchisedechova knûÏství.
Nositelé knûÏství lehce poloÏí ruce na hlavu osoby. Poté osoba, která
obfiad vykonává:

1. Uvede celé jméno osoby.

2. Uvede, Ïe obfiad je vykonáván pravomocí Melchisedechova knûÏství.

3. Potvrdí osobu za ãlena Církve JeÏí‰e Krista Svat˘ch posledních dnÛ.

4. Udûlí dar Ducha Svatého slovy: „Pfiijmi Ducha Svatého.“

5. Udûlí knûÏské poÏehnání tak, jak nabádá Duch.

6. Ukonãí ve jménu JeÏí‰e Krista.

Svátost
Svátost je velmi posvátn˘ obfiad a je vykonáván pod vedením biskup-
stva nebo pfiedsednictva odboãky. Tyto povinnosti obvykle vykonávají
nositelé Aronova knûÏství. Nositelé Melchisedechova knûÏství v‰ak
mohou Ïehnat a rozná‰et svátost v pfiípadû, Ïe není dostatek bratfií
v Aronovû knûÏství nebo kdyÏ je k tomu biskup nebo president
odboãky pfiíleÏitostnû vyzve.

KaÏd˘ nositel knûÏství, kter˘ se úãastní tohoto obfiadu, má rozumût
tomu, Ïe jedná v zastoupení Pána. Zevnûj‰ek a pfiístup v‰ech, ktefií se
úãastní obfiadu svátosti, má odráÏet posvátn˘ charakter tohoto obfiadu.
Nositelé knûÏství si mají pfied pfiípravou, Ïehnáním ãi rozná‰ením svá-
tosti um˘t ruce.

Svátost mohou pfiipravovat zpÛsobilí uãitelé, knûÏí nebo nositelé
Melchisedechova knûÏství. Pfied zaãátkem shromáÏdûní mají ti, ktefií
pfiipravují svátost, zajistit, aby ãisté podnosy pro chléb s nerozláman˘m
chlebem, ãisté podnosy pro vodu s kalí‰ky naplnûn˘mi pitnou vodou a
ãisté bílé ubrusy byly na svém místû.

Svátost mohou Ïehnat zpÛsobilí knûÏí a nositelé Melchisedechova
knûÏství. Rozná‰et ji mohou zpÛsobilí jáhni, uãitelé, knûÏí nebo nosi-
telé Melchisedechova knûÏství.

Bûhem písnû ke svátosti mají nositelé knûÏství, ktefií budou Ïehnat
svátost, rozlámat chléb na malé kousky. Po písni osoba, která Ïehná
chléb, poklekne a pronese modlitbu svátosti pro poÏehnání chleba.
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(Viz NaS 20:77.) Modlitby svátosti byly zjeveny Pánem. Biskup nebo
president odboãky zaji‰Èuje, aby tyto modlitby byly proneseny zfie-
telnû, pfiesnû a dÛstojnû. Pokud biskup nebo president odboãky musí
dotyãného opravit, má dbát na to, aby ho neuvedl do rozpakÛ nebo
aby neru‰il posvátn˘ charakter tohoto obfiadu.

Po modlitbû jáhni nebo jiní nositelé knûÏství dÛstojnû a spofiádanû roz-
nesou chléb shromáÏdûn˘m ãlenÛm. Pfiedsedající úfiedník pfiijímá svá-
tost jako první. Poté, co bratfií roznesou chléb, vrátí podnosy na stÛl se
svátostí. Ti, ktefií se podílejí na obfiadu u stolu se svátostí, zakryjí pod-
nosy s chlebem a odkryjí podnosy s vodou. Osoba, která Ïehná vodu,
poklekne a pronese modlitbu svátosti pro poÏehnání vody (viz NaS
20:79), pfiiãemÏ slovo víno nahradí slovem voda. Po modlitbû jáhni nebo
jiní nositelé knûÏství roznesou vodu shromáÏdûn˘m ãlenÛm. Poté, co
roznesou vodu, vrátí podnosy na stÛl se svátostí, poãkají aÏ ti, ktefií
Ïehnali, podnosy zakryjí, a pak se dÛstojnû vrátí na svá místa.

Pfiedání knûÏství a vysvûcení do úfiadu v knûÏství
Vysvûcení do úfiadu v Aronovû knûÏství se vykonává pod vedením bis-
kupa ãi presidenta odboãky nebo jím samotn˘m. Vysvûcení do úfiadu
v Melchisedechovû knûÏství se vykonává pod vedením presidenta kÛlu
ãi misie nebo jím samotn˘m. Vysvûcení ke knûÏství se vykonává tak, Ïe
jeden nebo více oprávnûn˘ch nositelÛ knûÏství poloÏí ruce lehce na
hlavu dotyãné osoby. Nositel knûÏství, kter˘ obfiad vykonává:

1. Osloví osobu cel˘m jménem.

2. Uvede pravomoc, kterou se obfiad vykonává (Aronovo nebo
Melchisedechovo knûÏství).

3. Pfiedá Aronovo nebo Melchisedechovo knûÏství, pokud nebylo pfie-
dáno dfiíve.

4. Vysvûtí osobu do urãitého úfiadu v Aronovû nebo Melchisedechovû
knûÏství a udûlí jí práva, moci a pravomoc tohoto úfiadu.

5. Udûlí knûÏské poÏehnání tak, jak nabádá Duch.

6. Ukonãí ve jménu JeÏí‰e Krista.

Posvûcení oleje
Pfiedtím, neÏ se olivov˘ olej mÛÏe pouÏít pro pomazání nemocn˘ch
nebo suÏovan˘ch, musí ho jeden nebo více nositelÛ Melchisedechova
knûÏství posvûtit. K pomazání se nesmí pouÏívat Ïádn˘ jin˘ olej. Pfii
posvûcování oleje nositel knûÏství:

1. DrÏí otevfienou nádobku s olivov˘m olejem.

2. Osloví Nebeského Otce.

3. Uvede, Ïe jedná pravomocí Melchisedechova knûÏství.
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4. Posvûtí olej (nikoli nádobku) a oddûlí jej pro pomazání a poÏehnání
nemocn˘ch a suÏovan˘ch.

5. Ukonãí ve jménu JeÏí‰e Krista.

Îehnání nemocn˘m
Îehnat nemocn˘m nebo suÏovan˘m mohou pouze nositelé Melchise-
dechova knûÏství. Îehnání nemocn˘m má dvû ãásti: 1) pomazání olejem
a 2) zpeãetûní pomazání.

Pomazání olejem provádí jeden nositel Melchisedechova knûÏství, kter˘:

1. Nanese malé mnoÏství posvûceného oleje na hlavu osoby.

2. PoloÏí lehce ruce na hlavu osoby a osloví ji cel˘m jménem.

3. Uvede, Ïe jedná pravomocí Melchisedechova knûÏství.

4. Uvede, Ïe osobu pomazává posvûcen˘m olejem.

5. Ukonãí ve jménu JeÏí‰e Krista.

Pfii peãetûní pomazání obvykle dva nebo více nositelÛ Melchisedechova
knûÏství vloÏí lehce ruce na hlavu osoby. Ten, kter˘ peãetí pomazání:

1. Osloví osobu cel˘m jménem.

2. Uvede, Ïe jedná pravomocí Melchisedechova knûÏství.

3. Zpeãetí pomazání.

4. Udûlí knûÏské poÏehnání tak, jak nabádá Duch.

5. Ukonãí ve jménu JeÏí‰e Krista.

Pokud osoba Ïádá o více poÏehnání pro tutéÏ nemoc, nositel knûÏství
jí pfii opakovaném poÏehnání obvykle nemusí dávat dal‰í pomazání
olejem. Místo toho jí udûlí poÏehnání vkládáním rukou a pravomocí
knûÏství.

Zasvûcení hrobu
Hrob má b˘t zasvûcen nositelem Melchisedechova knûÏství, kter˘ je
k tomu oprávnûn pfiedsedajícím úfiedníkem, kter˘ vede pohfiební
shromáÏdûní. Hrob zasvûtí tak, Ïe:

1. Osloví Nebeského Otce.

2. Uvede, Ïe jedná pravomocí Melchisedechova knûÏství.

3. Zasvûtí a posvûtí pohfiební místo jako místo odpoãinku pro tûlo
zesnulého.

4. (Je-li to vhodné) pomodlí se o to, aby dané místo bylo posvûceno a
ochraÀováno aÏ do vzkfií‰ení.

5. PoÏádá Pána, aby utû‰il rodinu zesnulého, a vyjádfií my‰lenky tak,
jak nabádá Duch.

6. Ukonãí ve jménu JeÏí‰e Krista.
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Otcovská poÏehnání a poÏehnání útûchy a rady
Otcové a jiní, ktefií jsou nositeli Melchisedechova knûÏství, mohou
udílet poÏehnání útûchy a rady. Otcové mohou udûlovat poÏehnání
sv˘m dûtem pfii zvlá‰tních pfiíleÏitostech, napfiíklad kdyÏ nastupují
vojenskou sluÏbu nebo kdyÏ odcházejí z domova, aby ‰li studovat
nebo na misii. Rodina mÛÏe zaznamenat otcovské poÏehnání a ucho-
vat ho v rodinn˘ch záznamech, toto poÏehnání se v‰ak neuchovává
v záznamech Církve.

Otcovské poÏehnání nebo jiné poÏehnání útûchy a rady se udílí tak,
Ïe jeden nebo více zpÛsobil˘ch nositelÛ Melchisedechova knûÏství
poloÏí ruce lehce na hlavu dotyãné osoby. Nositel knûÏství, kter˘
udílí poÏehnání, pak:

1. Osloví osobu cel˘m jménem.

2. Uvede, Ïe jedná pravomocí Melchisedechova knûÏství.

3. Udûlí osobû poÏehnání tak, jak nabádá Duch.

4. Ukonãí ve jménu JeÏí‰e Krista.

Závûr
Jako nositelé knûÏství se máme pfiipravovat na situaci, kdy bude zapo-
tfiebí, abychom vykonali nûjak˘ obfiad. Pfiíprava na vykonávání knûÏ-
sk˘ch obfiadÛ spoãívá v tom, Ïe dodrÏujeme pfiikázání, jak jen nejlépe
dovedeme, a Ïe víme, jak se dané obfiady vykonávají. Budeme-li takto
pfiipraveni, pfiinese to poÏehnání nám i druh˘m.

V˘zva
Prostudujte si postupy pro vykonávání obfiadÛ. Dejte si za cíl prostu-
dovat si kaÏd˘ t˘den jeden obfiad. Pfiem˘‰lejte o nûjaké oblasti ve svém
Ïivotû, ve které byste mohli zlep‰it svou zpÛsobilost vykonávat knûÏ-
ské obfiady. Dejte si pfiedsevzetí, Ïe se v tom zlep‰íte.

Dal‰í ver‰e z písem

■ Matou‰ 3:13–17 (JeÏí‰Ûv kfiest)

■ Marek 6:13 (nemocní mají dostat pomazání olejem)

■ Marek 16:17–18 (vkládání rukou na nemocné)

■ Jakub 5:14–16 (star‰í Církve mají dát nemocn˘m pomazání)

■ 3. Nefi 11:22–26 (zpÛsob kfitu)

■ Moroni 2:2 (Duch Svat˘ se udílí vkládáním rukou)

■ Nauka a smlouvy 42:11 (muÏi mají b˘t vysvûceni tûmi, ktefií k tomu
mají pravomoc)



Lekce 5

46

Pfiíprava uãitele
NeÏ budete uãit tuto lekci:

1. V pfiíruãce Povinnosti a poÏehnání knûÏství, ãást A si pfieãtûte lekci 4
„KnûÏské kvorum“ a lekci 31 „Modlitba a pÛst“.

2. Obstarejte si nûkolik mal˘ch nádobek s ãist˘m olivov˘m olejem – pro
kaÏdého bratra zastupujícího jednu rodinnou jednotku mûjte pfiipra-
venu jednu nádobku. Díky tomu bude mít kaÏdá rodina nádobku
s posvûcen˘m olejem, kterou bude nositel Melchisedechova knûÏství
moci pouÏít pfii udílení poÏehnání.

3. Projdûte první ãást této lekce rychle, abyste mohli vût‰inu ãasu strávit
probíráním jednotliv˘ch obfiadÛ.

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 na‰im zodpovûdnostem
jako domácí uãitelé a plnit je.

Úvod
Jako uãitelé, knûÏí nebo nositelé Melchisedechova knûÏství mÛÏeme
b˘t povûfieni, abychom byli domácími uãiteli. Díky tomuto povûfiení
máme moÏnost zvelebovat knûÏství tím, Ïe uãíme a nav‰tûvujeme
ãleny Církve, bdíme nad nimi a pomáháme jim.

Star‰í Boyd K. Packer fiekl: „Sly‰el jsem, jak nûktefií muÏi na otázku
t˘kající se jejich církevního povolání odpovûdûli: ‚Jsem jenom domácí
uãitel.‘“ Star‰í Packer pak vysvûtlil, Ïe domácí uãení je jedním z nejdÛle-
Ïitûj‰ích knûÏsk˘ch povûfiení v Církvi. Domácí uãitelé jsou stráÏci stáda.
Jsou urãeni ke sluÏbû tam, kde je to nejvíce zapotfiebí. Jsou sluÏebníky
Pánû. (Conference Report, Oct. 1972, 104; nebo Ensign, Jan. 1973, 90.)

■ UkaÏte obrázek 6a „Domácí uãitelé dostávají své povûfiení od vedou-
cího kvora“.

Poté, co se vedoucí kvora Melchisedechova knûÏství poradí s bisku-
pem nebo presidentem odboãky, dává ãlenÛm kvora povûfiení t˘kající
se domácího uãení. âlen biskupstva nebo pfiedsednictva odboãky
povûfiuje uãitele a knûze v Aronovû knûÏství, aby byli domácími uãi-
teli. Vedoucí knûÏství obvykle povûfiují dva bratfií jako spoleãníky pro
domácí uãení, pfiiãemÏ bratfií v Aronovû knûÏství slouÏí jako mlad‰í
spoleãníci.

Domácí uãitelé – sluÏebníci Pánû
NíÏe uveden˘ pfiíbûh dokládá, jak je domácí uãení dÛleÏité.

Bratr Earl Stowell a jeho spoleãník byli jako domácí uãitelé povûfieni,
aby nav‰tûvovali nûkolik ménû aktivních rodin. Bratr Stowell vyprá-
vûl: „Dorazili jsme ke dvefiím jednoho domu. Vzhledem k tomu, Ïe
jsem malé postavy, obyãejnû se zakláním, kdyÏ se chci nûkomu podí-
vat do tváfie. KdyÏ se v‰ak dvefie otevfiely, musel jsem tentokrát hlavu
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6a Domácí uãitelé dostávají své povûfiení od vedoucího kvora.
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sklonit já. Ve dvefiích stál muÏ velmi malé postavy, kter˘ nebyl vy‰‰í
neÏ metr a pÛl.

■ UkaÏte obrázek 6b „Mal˘ Ben“.

Byl huben˘ [a star‰í], av‰ak jeho vzpfiímená postava a energické pohyby
prozrazovaly, Ïe se se stáfiím nehodlal smífiit. Mûl malé pronikavé oãi,
posazené daleko od sebe. Jeho nízko posazená ústa byla rovná jako
brázda, která se jako by táhla od ucha k uchu. Jeho pokoÏka vypadala
jako Ïilkovaná kÛÏe.

Pfiedstavili jsme se jako sousedé a ãlenové Církve a sdûlili jsme mu, Ïe
jsme se zastavili, abychom se s ním seznámili. KdyÏ nás pozval dál,
vypadal trochu nesvÛj – jeho maliãk˘ ob˘vací pokoj byl pln˘ popel-
níkÛ. … ¤ekl nám, Ïe pracuje jako fiidiã nákladního auta. Pfiedstavoval
jsem si, Ïe fiídí nûjakou men‰í otevfienou dodávku, ale nakonec vy‰lo
najevo, Ïe fiídí velk˘ popeláfisk˘ nákladní vÛz. Pfiekvapilo mû to.

‚¤idiãi jsou obvykle docela statní chlapíci. Jak se…‘

‚Mám vedle sebe na sedadle velk˘ francouzák,‘ pfieru‰il mû. ‚Ostatní
chlapi to vûdí. Tím jsme si rovni.‘

Jak mûsíce ubíhaly, zaãali jsme se na náv‰tûvy u Bena tû‰it. [Jednou
veãer, kdyÏ jsme ho nav‰tívili, byl unaven˘ z práce], a tak jsme se zdr-
Ïeli jen na krátkou chvíli. KdyÏ jsme stáli u dvefií, mal˘ Ben se na nás
podíval a zeptal se: ‚Kdy uÏ mnû zaãnete fiíkat, co bych mûl dûlat – Ïe
mám pfiestat koufiit, zaãít chodit na knûÏství a na shromáÏdûní, a tak?‘

‚Bene,‘ fiekl jsem mu, ‚oba budeme rádi, kdyÏ toto v‰echno zaãnete
dûlat, ale rozhodnutí je na vás. Kdybychom vám zaãali fiíkat, co máte
dûlat, jenom bychom vás tím urazili, protoÏe to jiÏ víte. Chodíme vás
nav‰tûvovat, protoÏe – prostû proto, Ïe na‰e rodina bez vás není úplná.‘
Dlouho mi tiskl ruku. …

O nûkolik dní pozdûji mi zavolal a ptal se, v kolik hodin zaãíná knûÏské
shromáÏdûní. ¤ekl jsem mu to a nabídl jsem se, Ïe se pro nûho zastavím,
aby nemusel jít sám.

,Ne,‘ odpovûdûl, ‚vím, jak se tam dostat, a nikdo mû nemusí vozit tam,
kde mám b˘t.‘

Pak jsem ho uvidûl stát pfied kaplí. ‚Asi bych nemûl chodit dovnitfi,
dokud nepfiestanu koufiit,‘ fiekl. Odpovûdûl jsem, Ïe to lépe zvládne
s Pánovou pomocí. ‚Koufiím uÏ od osmi let a nevím, jestli budu moct
pfiestat,‘ odvûtil. ¤ekl jsem mu, Ïe to mÛÏe dokázat.

Brzy mu zaãali v‰ichni za jeho zády pfiezdívat ‚mal˘ Ben‘ a navzdory
tomu, Ïe nemûl prakticky Ïádné vzdûlání a navzdory svému vzrÛstu a
vûku, si brzy na‰el dobré pfiátele a aktivnû se podílel na v‰ech akcích
kvora star‰ích.
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Pak mi jednou veãer zavolal. ‚Musím s vámi mluvit.‘ Jeho hlas znûl,
jako kdyby byl na pokraji hysterického záchvatu. ‚Chtûj mû povolat
[domácím] uãitelem. To nemÛÏu. Koufiím a nevím o niãem vÛbec nic.
Jak mÛÏu nûkoho uãit o nûãem, co vÛbec neznám? … Co mám dûlat?‘

Byla to pro mû také rána. Mal˘ Ben pro nás hodnû znamenal a nechtûli
jsme ho znovu ztratit. Zaãal jsem se v duchu vroucnû modlit. Pak jsem
se zhluboka nadechl a zaãal. ‚Bene, pokou‰eli jsme se vám nûkdy fiíkat,
co máte dûlat?‘

,Ale kdepak, akorát jste mi dali najevo, Ïe vám na mnû záleÏí, Ïe jsem
pro vás dÛleÏitej. Asi proto jsem zas zaãal sám chodit na shromáÏdûní.‘

,KdyÏ jsme se s vámi setkali, na‰li jsme ãlovûka, kter˘ stál za v‰echnu
na‰i snahu. MÛÏete teì zajít za tûmito lidmi a pamatovat na to, jak jsou
dÛleÏití? MÛÏete jim prostû fiíci, Ïe jsou natolik dÛleÏití, Ïe se s nimi
obãas chcete vidût a fiíci jim o nûãem, co jste objevil a co má pro vás
takovou cenu, Ïe se o to s nimi chcete podûlit?‘

Na druhé stranû bylo chvíli ticho a pak se ozvalo: ‚Tak dobfie, jdu do toho!‘

Veãer jsem ãasto projíÏdûl ulicí, kde Ïilo nûkolik rodin, které mûl Ben
na starosti. V‰echny tyto rodiny byly zcela neaktivní, vût‰inou v man-
Ïelství s neãleny a po mnoho let odcizeny Církvi. Jednou veãer jsem
spatfiil malého Bena, jak nese ten nejvût‰í meloun, jak˘ jsem toho léta
vidûl. Nesl ho na sepjat˘ch rukou a kaÏd˘ krok pro nûj byl velkou
námahou. TrÏi‰tû bylo asi o tfii ulice dál. Zrovna kdyÏ jsem kolem nûj
projíÏdûl, zahnul k jednomu domu.

KdyÏ jsem ho pfií‰tû vidûl, zmínil jsem se o tom, Ïe jsem ho vidûl s melou-
nem. Sklonil hlavu. ‚No jo, na cestû domÛ jsem ‰el kolem trÏi‰tû a vzpo-
menul jsem si na ty mal˘. Jejich táta je bez práce. MelounÛ letos moc není
a jsou drah˘. Vûdûl jsem, Ïe ty dûcka Ïádn˘ meloun je‰tû nemûly. A tak
jsem koupil ten nejvût‰í meloun, co mûli, aby se na v‰echny dostalo.‘

Pozdûji jsem ho vidûl, jak jednou ve veãerním parnu nûkam spûchal a
drÏel pfiitom velké blahopfiání k narozeninám. Pozdûji mi to vysvûtlil.
‚Ale, jedna dívenka má jen sam˘ brá‰ky a ti dostanou v‰echnu pozor-
nost. A tak jsem usoudil, Ïe kdyÏ jí osobnû donesu blahopfiání, místo
abych to poslal po‰tou, bude vûdût, Ïe je dÛleÏitá. Zrovna jako kdyÏ
pfied pár t˘dny utrhly nûkde nûjak˘ dûcka t˘hle holãice ruku od
panenky. Nikdo s tím nic neudûlal, akorát tahle holãiãka to tûÏce
nesla. Tak jsem tu panenku vzal domÛ, vytáh jsem z ‰uplíku háãek
a vylovil pruÏinu, která drÏela ruku na panence. Docela dobfie jsem
to spravil. Trvalo mi to celej veãer, ale stálo to za to, kdyÏ jsem jí tu
panenku pfiinesl. KdyÏ tam teì pfiijdu na náv‰tûvu, tahle holãiãka si
vezme panenku, sedne si pfiede mû na podlahu a opfie si o mû hlavu.‘
Zdálo se mi, Ïe jsem v jeho hlase zaslechl zadrhnutí.
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Zanedlouho poté mi nad‰enû zavolal. ‚Jedno dûvãe, které chodím
nav‰tûvovat jako [domácí] uãitel, bude mít kfiest!‘ To byl hmatateln˘
v˘sledek [jeho domácího uãení]. Také jsem z toho mûl velkou radost. …

V pfiedchozích pûti letech nemûly tyto rodiny Ïádn˘ kontakt s Církví,
kromû náv‰tûvy [domácích] uãitelÛ a obãasného zavolání od nav‰tûvu-
jící uãitelky. Bûhem následujících tfií let mi v‰ak mal˘ Ben osmkrát zavo-
lal a pokaÏdé mi s nad‰ením fiekl o poÏehnání, které bude udûleno, o
nadcházejícím kfitu nebo o postupu nûjakého mladého chlapce v knûÏ-
ství. Zeptal jsem se ho, jak na nû dokázal tak zapÛsobit. ‚Udûlal jsem jen
to, co jste mnû fiek. Dal jsem jim na vûdomí, Ïe nejsem lep‰í neÏ oni a Ïe
jsem jim nepfii‰el fiíci, co maj dûlat. Chodil jsem tam proto, Ïe ná‰ dobro-
tiv˘ Pán pro svou rodinu pfiipravil duchovní hostinu, a kdyÏ by na ní
s náma nebyli, zbylo by u stolu prázdn˘ místo – rodina by nebyla
úplná.‘ “ („Little Ben“, Ensign, Mar. 1977, 66–68.)

■ Proã byli domácí uãitelé malého Bena úspû‰ní? Co z toho, co se od
nich a od malého Bena mÛÏeme nauãit, nám jako domácím uãitelÛm
mÛÏe pomoci?

Zodpovûdnosti domácích uãitelÛ

■ UkaÏte obrázek 6c „Domácí uãitelé jsou povûfieni, aby nav‰tûvovali
rodiny“.

Zodpovûdnost domácích uãitelÛ nav‰tûvovat domovy ãlenÛ a povzbu-
zovat je, aby se modlili a aby plnili své rodinné povinnosti, byla dána
Pánem. Pán povolal domácí uãitele, aby byli „stráÏn˘mi“, ktefií se sta-
rají o Jeho dûti a ktefií nad nimi bdí. (Viz Jeremiá‰ 31:6; Ezechiel 33:1–9.)

President Harold B. Lee fiekl, Ïe domácí uãitelé mají rozumût tomu, Ïe
jejich posláním je bdít nad ãleny, posilovat je a pomáhat jim plnit jejich
povinnosti. PoÏádal proto vedoucí knûÏství, aby místo domácích uãitelÛ,
ktefií uãí lekci, kladli dÛraz na domácí ochránce, ktefií bdí nad Církví.
KdyÏ tuto my‰lenku pochopíme, bude na‰e domácí uãení pfiiná‰et
v˘sledky. (Viz regional representatives’ seminar, Apr. 1972, 8.)

■ Co znamená b˘t ochráncem v Církvi? Proã je dÛleÏité, aby rodiny,
které uãíme jako domácí uãitelé, nejprve poznaly, Ïe o nû máme
zájem, neÏ je zaãneme uãit? (PoukaÏte na pfiíbûh malého Bena.)

Jako domácí uãitelé jsme pro ty, kter˘m slouÏíme, zástupci biskupa
nebo presidenta odboãky. Pfii pravideln˘ch pohovorech s vedoucími
knûÏství podáváme zprávu o sv˘ch náv‰tûvách domácího uãení a o
potfiebách dotyãn˘ch ãlenÛ. V pfiípadû váÏné nemoci nebo jin˘ch pro-
blémÛ, o kter˘ch by mûli vedoucí knûÏství vûdût, bychom je na to mûli
neprodlenû upozornit.
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SnaÏte se uspokojit potfieby ãlenÛ
Jako domácí uãitelé se máme s modlitbou snaÏit zjistit, jaké jsou osobní
i rodinné potfieby ãlenÛ, kter˘m slouÏíme. Pak se máme zamyslet nad
tím, jak tyto potfieby uspokojit, a pracovat na tom. Pfiitom máme ãleny
podporovat a povzbuzovat. Pouhé nabídnutí pomoci nestaãí.

Jednou z vûcí, kterou kaÏd˘ potfiebuje, je pociÈovat pfiítomnost a vliv
Ducha. President David O. McKay fiekl: „Na‰í povinností jako domá-
cích uãitelÛ je pfiiná‰et boÏského ducha do kaÏdé rodiny a do kaÏdého
srdce.“ (Citováno Marionem G. Romneym v „The Responsibilities of
Home Teachers“, Ensign, Mar. 1973, 15.) Abychom pomohli rodinám
získat Ducha, máme je povzbuzovat v konání rodinn˘ch domácích
veãerÛ, rodinn˘ch i osobních modliteb a k aktivní úãasti v Církvi.
(Viz NaS 20:51, 53–55.)

Lidé také potfiebují pomoc, kdyÏ onemocní. Pán nám radil, abychom
v takovém pfiípadû zavolali „star‰í sboru“ (Jakub 5:14; viz také ver‰ 15).
Jako domácí uãitelé máme vûdût o tom, kdyÏ je nûkdo z rodin, které
nám byly pfiidûleny, nemocn˘, a máme b˘t zpÛsobilí a pfiipraveni dát
jim poÏehnání, pokud o to poÏádají.

Domácí uãitelé mají pomoci jednotlivcÛm ãi rodinám také v pfiípadû,
Ïe mají nûjaké zvlá‰tní tûÏkosti nebo se necítí dobfie.

■ Co vût‰ina rodin potfiebuje? (Napi‰te odpovûdi na tabuli. Dopi‰te pak
k tomuto seznamu dal‰í body, o kter˘ch se bude hovofiit pozdûji.)

■ Jak mal˘ Ben uspokojil potfieby rodin, které mûl jako domácí uãitel
na starosti?

NíÏe uveden˘ pfiíbûh ilustruje, jak dobr˘ domácí uãitel pomohl jedné
rodinû:

„Bratr a sestra Robertsonovi … byli mlad˘ aktivní manÏelsk˘ pár
v Církvi. Nemûli v‰ak rodinné modlitby ani rodinné domácí veãery,
protoÏe ‚byli jen sami dva‘. Uãili jsme je lekce na toto téma a povzbu-
zovali jsme je, ale bez úspûchu. …

Bûhem následujících dvou t˘dnÛ jsme se se spoleãníkem nûkolikrát
setkali, abychom probrali moÏné potfieby rodin, které jsme nav‰tûvo-
vali. Urãili jsme konkrétní vûci, které podle na‰eho názoru vyÏado-
valy zvlá‰tní pozornost. Pak jsme pfii pfií‰tí náv‰tûvû vyzkou‰eli nov˘
pfiístup. V pfiípadû bratra a sestry Robertsonov˘ch to nebyla otázka
‚Co pro vás mÛÏeme udûlat?‘, ale spí‰e ‚Nechtûli byste k nám pfií‰tí
ãtvrtek pfiijít na mimofiádn˘ rodinn˘ domácí veãer?‘ … ‚S radostí,
díky za pozvání!‘ [znûla jejich odpovûì].
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Nedávno, po shromáÏdûní svátosti, ke mnû bratr a sestra Robertsonovi
pfii‰li a podûlili se se mnou o své upfiímné svûdectví t˘kající se toho,
jak ve svém domovû pociÈují vût‰í radost od té doby, co zaãali mít
rodinné modlitby a rodinné domácí veãery.“ (Don B. Center, „The Day
We Really Started Home Teaching“, Ensign, June 1977, 18–19.)

Pomáhejte hlavû rodiny

■ UkaÏte obrázek 6d „Domácí uãitelé mají pomáhat hlavû domácnosti
pfii vedení rodiny“.

Hlava rodiny – zpravidla otec, kromû pfiípadu, kdy rodina je bez otce –
má prvofiadou zodpovûdnost za to, Ïe povede svou rodinu na cestû
k oslavení. Jako domácí uãitelé budeme nejúspû‰nûj‰í, kdyÏ budeme
pomáhat hlavû rodiny dosáhnout tohoto cíle.

Jedním z nejlep‰ích zpÛsobÛ, jak mÛÏeme zjistit, jak pomoci, je setkat se
nejdfiíve soukromû s hlavou rodiny. Bûhem tohoto setkání se mÛÏeme
zeptat, jaké má rodina potfieby a jak je mÛÏeme pomoci uspokojit.

NíÏe uveden˘ pfiíbûh ukazuje, jak dva domácí uãitelé pÛsobili prostfied-
nictvím hlavy rodiny:

„Samuel Bowen nebyl [ãlenem] Církve. Jeho manÏelka a dûti ãleny byly,
a proto rodinu Bowenov˘ch ãasto nav‰tûvovali ãlenové pomocn˘ch
organizací a domácí uãitelé. Tyto náv‰tûvy byly obvykle pfiímo urãeny
pro ãleny Církve v této rodinû. Bratr Bowen se proto vût‰inou omluvil a
ode‰el nebo se bûhem náv‰tûvy ani neukázal. …

V posledních dvou letech byl jako nov˘ domácí uãitel pro rodinu Bowe-
nov˘ch pfiidûlen bratr Walker. Poté, co se s nimi setkal a pohovofiil si o
stávající situaci s vedoucím knûÏství, bratr Walker mûl siln˘ dojem, Ïe
se má zamûfiit na… bratra Bowena. Bûhem následujících mûsícÛ podle
toho zámûrnû a uváÏenû jednal. Napfiíklad [domlouval schÛzky] pro-
stfiednictvím bratra Bowena. … Bûhem tûchto náv‰tûv pak hovofiil o
tom, jak by mohl pomoci kaÏdému ãlenovi jeho rodiny. Zpoãátku byl
bratr Bowen tûmito projevy úcty pfiekvapen, protoÏe to pfiedtím nebylo
zvykem, ale brzy si zaãal bratra Walkera váÏit. U Bowenov˘ch se usku-
teãnilo mnoho srdeãn˘ch náv‰tûv, ale zfiídka bylo rodinû sdûleno posel-
ství, které by bylo pfiímo zamûfieno na evangelium.

Jednou veãer sedûl bratr Walker sám s bratrem Bowenem v jeho ob˘va-
cím pokoji, a tak se ho zeptal: ‚Same, jak je to moÏné, Ïe s tak úÏasnou
rodinou v Církvi a se v‰ím, co v Církvi dûlají, jsi nikdy neuvaÏoval o
ãlenství v Církvi?‘ Bratr Walker byl pfiekvapen odpovûdí: ‚Asi proto, Ïe
se mû nikdy nikdo nezeptal, jestli o to mám zájem. Vlastnû jsem toho
pfieãetl hodnû z va‰í církevní literatury a vûfiím v to, co vy.‘
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O mûsíc pozdûji byl Samuel Bowen pokfitûn do Církve a dnes byla jeho
rodina zpeãetûna … v chrámu.“ (When Thou Art Converted, Strengthen
Thy Brethren [Melchizedek Priesthood manual, 1974], 217–218.)

■ PoÏádejte pfiedem povûfieného domácího uãitele, aby vydal svûdectví
o domácím uãení. Pak poÏádejte pfiedem povûfieného otce, aby vydal
svûdectví o tom, jaké poÏehnání pfiineslo jeho rodinû domácí uãení.

Závûr
Jako domácí uãitelé máme zodpovûdnost bdít nad ãleny Církve. Máme je
pravidelnû nav‰tûvovat, uãit je evangeliu a povzbuzovat je k spravedli-
vému Ïivotu. Máme v sobû pûstovat lásku ke kaÏdému, komu slouÏíme.
Máme také s modlitbou spolupracovat s hlavou kaÏdé rodiny, abychom
dokázali urãit potfieby dotyãné rodiny a pomohli je uspokojit.

V˘zva
S modlitbou se zamyslete nad tím, jak se mÛÏete zlep‰it jako domácí uãi-
tel, jak mÛÏete pomoci svému spoleãníkovi b˘t lep‰ím domácím uãitelem,
jak mÛÏete spolupracovat s hlavou kaÏdé rodiny, která je vám pfiidûlena,
a jak mÛÏete uspokojit potfieby jednotliv˘ch ãlenÛ rodiny.

Promluvte si se svou rodinou o tom, jak mÛÏete pomoci sv˘m domácím
uãitelÛm.

Dal‰í ver‰e z písem

■ Jan 21:15–17 (je nám pfiikázáno uãit druhé)

■ 2. Timoteovi 2:2 (ti, ktefií jsou vûrní, mají uãit druhé)

■ 1. Petrova 5:1–4 (zodpovûdnosti a moÏná sláva star‰ích)

■ Nauka a smlouvy 46:27 (domácím uãitelÛm je dán dar rozli‰ování)

■ Nauka a smlouvy 84:106 (silní mají povzná‰et slabé)

Pfiíprava uãitele
NeÏ budete uãit tuto lekci:

1. Prostudujte si Nauku a smlouvy 20:46–47, 53–55.

2. PoÏádejte nûjakého domácího uãitele, aby si na závûr lekce pfiipravil
svûdectví o domácím uãení.

3. PoÏádejte nûjakého otce, aby si na závûr lekce pfiipravil svûdectví o
tom, jak˘ vliv má domácí uãení na jeho rodinu.

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 b˘t sobûstaãn˘mi.

Úvod
9. února 1971 otfiáslo údolím San Fernando v Kalifornii zemûtfiesení.
Sestra Ina Eastonová popsala, co po tomto otfiesu nastalo:

„Od brzkého úterního rána 9. února – krátce po zemûtfiesení – aÏ do
pozdního páteãního odpoledne 12. února jsme se u nás doma starali o
17 [aÏ] 22 hostÛ. Cel˘ den i noc jsme byli bez elektfiiny a bez plynu na
topení a na vafiení a nemûli jsme pro v‰echny ani dost vody. …

Bylo to skuteãnû nároãné starat se o tolik lidí na omezeném prostoru
a s omezen˘mi moÏnostmi. Byli jsme v‰ak schopni se s tím i za tûchto
podmínek celkem dobfie vypofiádat, a to díky na‰im skvûl˘m hostÛm
a díky církevnímu programu domácích zásob potravin a vody. …
V‰echny obchody, které se nacházely v na‰í blízkosti, byly zavfiené.
Silnice byly po‰kozené. Nemohli jsme jít na nákup. Byli jsme proto
vdûãni za potraviny a vodu ze sv˘ch zásob. …

V mnohém jsme se pouãili. Zjistili jsme napfiíklad, jaké vûci je dobré
skladovat: m˘dlo a prací prostfiedky, které jsou rozpustné ve studené
vodû; staré ruãníky…; toaletní papír a papírové utûrky; zubní kartáãky
a pastu. … A dále obleãení na pfievleãení – jedno pro kaÏdého ãlena
rodiny. Naprostou nezbytností je vybavení pro poskytnutí první
pomoci. Docházelo k mnoha fiezn˘m poranûním na nohou a k jin˘m
zranûním. Mnohá poranûní nebyla nijak závaÏná, ale vzhledem
k tomu, Ïe nebylo dost prostfiedkÛ a obvazÛ na jejich o‰etfiení, stala se
z toho váÏná vûc. Mnohé dûti plakaly, protoÏe mûly hlad, nebo byly
neklidné. Zvlá‰tû nemluvÀata na tom nebyla moc dobfie. Kojenecká
strava, láhve, pfiikr˘vky, sunar a plenky na jedno pouÏití by nám byly
pfii‰ly velmi vhod. … Dal‰í vûci, které si lidé ve spûchu zapomínali brát
s sebou, byly léky na srdce nebo na cukrovku. V nûkolika pfiípadech to
mûlo skuteãnû tragické následky.
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Zjistili jsme, Ïe se vyplatí mít pfienosn˘ plynov˘ vafiiã. Palivo pro tento
vafiiã je bezpeãné a snadno se skladuje. Pfii v˘padku elektfiiny vydává
plynová lampa pfiíjemné svûtlo. …

Mohla bych je‰tû uvést mnoho dal‰ích vûcí, ale tím nejdÛleÏitûj‰ím, na co
musíme pamatovat, je to, Ïe Pán nám pfiikazuje, abychom mûli zásoby
potravin, vody, obleãení a penûz z toho dÛvodu, Ïe je nûkdy budeme
potfiebovat. Svûdãím vám o tom, Ïe my jsme je skuteãnû potfiebovali.
Díky tomu, Ïe jsme dodrÏovali pfiikázání, která nám dali na‰i vedoucí,
mûli jsme dost pro sebe a zbylo nám dost i na to, abychom se podûlili
se sv˘mi skvûl˘mi pfiáteli a ãleny sboru, ktefií byli nuceni opustit své
domovy.“ (Relief Society Courses of Study 1977–1978, 78–79.)

PánÛv plán
PánÛv plán urãen˘ k tomu, aby ãlenové Církve byli sobûstaãní, je jed-
noduch˘. Spoãívá v tom, Ïe máme zabezpeãit, jak jen nejlépe dove-
deme, sebe a svou rodinu rozvíjením správn˘ch pracovních návykÛ;
‰etrností; vytváfiením domácích zásob nezbytn˘ch potfieb a potravin
alespoÀ na jeden rok; pfiedvídáním budoucích potfieb a péãí o fyzické,
duchovní, du‰evní a spoleãenské zdraví. Sobûstaãnost zaãíná doma u
jednotlivce a rodiny.

■ Kdo má zodpovûdnost za péãi o na‰e potfieby a o potfieby na‰ich
blízk˘ch?

KdyÏ se o sebe nemÛÏeme postarat, máme nejprve poÏádat o pomoc
své pfiíbuzné. Napfiíklad osoba, která je nûjak handicapovaná, mÛÏe
potfiebovat více pomoci, neÏ jí mohou poskytnout nejbliÏ‰í pfiíbuzní.
V tomto pfiípadû se mají poÏádat o pomoc dal‰í pfiíbuzní. KdyÏ nako-
nec nejsme schopni postarat se o své základní potfieby vlastním nejlep-
‰ím úsilím ani s pomocí pfiíbuzn˘ch, mÛÏeme poÏádat o doãasnou
pomoc Církev.

KdyÏ jsme dobfie pfiipraveni, pomÛÏe nám to nejen postarat se sami o
sebe, ale také nám to umoÏní pomoci druh˘m v pfiípadû nouze. KdyÏ
pomáháme druh˘m a dûlíme se pfiitom nesobecky o své prostfiedky,
ãas a talenty, duchovnû rosteme.

■ Proã myslíte, Ïe si Nebesk˘ Otec pfieje, abychom se dokázali postarat
o sebe a o svou rodinu?

■ Jaká poÏehnání dostáváme, kdyÏ pomáháme druh˘m v nouzi?

Pfiipravujte svou rodinu

■ Vystavte vût‰í arch papíru, na kterém je zobrazeno schéma s oblastmi,
ze kter˘ch se sobûstaãnost skládá (obrázek 7a), nebo toto schéma
nakreslete na tabuli.
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âlenové Církve mají dosáhnout sobûstaãnosti v ‰esti níÏe uveden˘ch
základních oblastech.

Domácí zásoby
Tam, kde to dovolují zákony a kde je to moÏné, má mít kaÏd˘ ãlovûk a
kaÏdá rodina dostatek potravin na to, aby dokázal uspokojit své základní
potfieby po dobu minimálnû jednoho roku. To znamená, Ïe máme pûsto-
vat a konzervovat potraviny a pak je spotfiebovávat a zase doplÀovat,
abychom zabránili jejich zkaÏení (viz lekce 16 v této pfiíruãce, která pojed-
nává o domácím zahradniãení). Máme také umût vyrábût obleãení, a je-li
to moÏné, máme skladovat palivo, léky a zdravotnické potfieby. Díky
v˘robû a skladování se dokáÏeme v pfiípadû potfieby lépe postarat o sebe,
o svou rodinu i o druhé. (Viz Povinnosti a poÏehnání knûÏství, ãást A,
lekce 22, „Domácí v˘roba a zásoby“.)

■ Jak mÛÏeme b˘t sobûstaãnûj‰ími v domácí v˘robû a uskladÀování?

Fyzické zdraví
Na‰e fyzické tûlo je posvátné a je dÛleÏité, abychom ho uchovávali
ãisté, silné a zdravé. Jak bylo zjeveno ve Slovu moudrosti, máme jíst
v˘Ïivná jídla a nemáme uÏívat alkohol, tabák ani jiné ‰kodlivé látky
(viz NaS 89). Abychom se vyhnuli nemoci, máme udrÏovat ãistotu
v domû i na zahradû a máme se nechat oãkovat podle doporuãení pro
na‰i oblast. Máme pravidelnû cviãit, dbát o osobní ãistotu a dodrÏovat
dal‰í pravidla dobrého zdraví. KdyÏ si udrÏujeme tûlo zdravé, doká-
Ïeme se lépe postarat o vlastní potfieby a mÛÏeme slouÏit druh˘m.

■ Jak si mÛÏeme zlep‰it fyzické zdraví?

Duchovní, du‰evní a spoleãenská stabilita
Máme posilovat sebe a svou rodinu v duchovní, citové i spoleãenské
oblasti. Díky tomu budeme lépe pfiipraveni pfiekonávat problémy a
tûÏkosti. Star‰í Boyd K. Packer fiekl:

„Îivot má b˘t v˘zvou. Je normální vytrpût trochu úzkosti, trochu
sklíãenosti, trochu zklamání, dokonce i trochu neúspûchu.

Uãte na‰e ãleny, Ïe pokud obãas mají … ‰patn˘ den nebo nûkolik tako-
v˘ch dnÛ za sebou, aby stáli pevnû na nohou a postavili se k tomu
ãelem. V‰e se vyfie‰í.

Ná‰ Ïivotní boj má velk˘ smysl.“ (Conference Report, Apr. 1978, 140;
nebo Ensign, May 1978, 93.)

KdyÏ pfiicházejí tûÏkosti, máme jeden k druhému chovat lásku, máme
se podporovat a dodávat si odvahu. KdyÏ si pomáháme navzájem, pûs-
tujeme sílu k pfiekonání vlastních problémÛ. Star‰í Marvin J. Ashton
vyprávûl o jedné rodinû, která v sobû vypûstovala podobnou sílu.
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Jejich nejmlad‰í dcera trpûla od svého narození váÏn˘m po‰kozením
mozku a nebyla schopna normálního rÛstu a v˘voje. Zemfiela
v 17 letech, av‰ak její rodina byla bûhem onûch let velmi posílena.
Star‰í Ashton poznamenal: „Neustálá péãe milující matky, trpûlivost
a vfiel˘ vztah laskavého otce a porozumûní tfií skvûl˘ch bratrÛ a
pozorné sestry zpÛsobily, Ïe její pfiítomnost byla v rodinû nûãím v˘ji-
meãn˘m. … [Její otec] fiekl: ‚Ani ten nejvût‰í poklad na svûtû by nás
tak nesjednotil v lásce, trpûlivosti a pokofie, jako kdyÏ jsme o ni peão-
vali.‘ Byla to tragédie, … ze které se zrodila pfiíleÏitost k poÏehnání.“
(„Family Home Storage“, 1977 Devotional Speeches of the Year, 69.)

Jak tento pfiíbûh dokládá, laskavé, zboÏné a láskou naplnûné rodinné
vztahy mohou b˘t velk˘m poÏehnáním v Ïivotû kaÏdého ãlena rodiny.
Vytvofiení takov˘ch vztahÛ má b˘t cílem kaÏdé rodiny. Star‰í Marvin J.
Ashton vysvûtlil:

„Nejvût‰í [pomoci] se nám ãasto dostává od na‰í rodiny. Nûkdy ty nej-
potfiebnûj‰í ruce jsou ty, které nám jsou nejblíÏe. … BÛh stanovil, Ïe ãle-
nové rodiny mají pomáhat ãlenÛm rodiny. …

Musíme vzít ãleny rodiny za ruku a ukázat jim, Ïe na‰e láska je skuteãná
a trvalá.“ (Conference Report, Oct. 1973, 131; nebo Ensign, Jan. 1974, 104.)

■ Jak mÛÏeme v rodinû rozvíjet du‰evní podporu a jak ji mÛÏeme
poskytovat?

■ Proã je pro ná‰ pocit klidu a ‰tûstí dÛleÏité pomáhat druh˘m, snaÏit
se je chápat a mít je rád? Jak nám to mÛÏe pomoci pfiipravit se na
budoucnost?

Vzdûlání
V Nauce a smlouvách nám Pán fiíká, Ïe „sláva BoÏí je inteligence neboli
jin˘mi slovy svûtlo a pravda“, a pfiikazuje nám, abychom „vychovávali
dûti své ve svûtle a pravdû“ (NaS 93:36, 40). KaÏd˘ z nás se má nauãit
ãíst, psát a ovládat základy matematiky a pak máme tûmto dovednos-
tem uãit své dûti. Máme pravidelnû studovat písma i jiné dobré knihy
a ãíst je se sv˘mi dûtmi. Máme také vyuÏívat vefiejn˘ch a jin˘ch pfiíleÏi-
tostí k získávání vzdûlání.

■ Proã se máme osobnû i jako rodina nauãit ãíst, psát a ovládat základy
matematiky? Proã je vzdûlání dÛleÏité?

Zamûstnání
Je-li to moÏné, máme získat zamûstnání, díky kterému budeme moci
náleÏitû zaopatfiit rodinu a které nám bude pfiiná‰et osobní uspokojení.
Na‰e zamûstnání má b˘t rovnûÏ v souladu s uãením Církve a má nám
umoÏÀovat plnit církevní povinnosti. Kromû toho, Ïe takové zamûstnání
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sami získáme, máme radit sv˘m dûtem a jin˘m mlad˘m lidem v otázce
v˘bûru vhodné profesní dráhy.

Star‰í Marvin J. Ashton nám radil: „UãiÀte ze vzdûlání nepfietrÏit˘
proces. Získejte co nejvy‰‰í moÏné formální vzdûlání formou denního
studia. Do toho patfií i uãÀovské a stfiední odborné ‰koly. Jsou to dobfie
investované peníze. K dal‰í pfiípravû vyuÏijte veãerní ‰koly a korespon-
denãní kursy. Osvojte si nûjakou odbornou dovednost nebo schopnost,
díky níÏ budete schopni pfiedejít dlouhodobé nezamûstnanosti.“ („One
for the Money“, Ensign, July 1975, 73.)

■ Diskutujte o moÏnostech, které bratfii mají, aby si osvojili profesní
dovednosti. Mezi tyto moÏnosti mohou patfiit korespondenãní kursy,
které nabízejí univerzity, místní kursy pro dospûlé, praxe a kvalifi-
kaãní kursy. Zjistûte u biskupa nebo presidenta odboãky, zda máte ve
sboru nebo v odboãce specialistu na sociální péãi, kter˘ má na starost
oblast zamûstnání. Pokud ano, vysvûtlete, Ïe tento specialista mÛÏe
ãlenÛm pomoci najít zamûstnání.

■ Jak se mohou mladí muÏi pfiipravit na svou profesní dráhu?

Hospodafiení s prostfiedky
Abychom byli pfiipraveni po finanãní stránce, máme se nauãit Ïít
v rámci svého pfiíjmu. K tomu je tfieba vytvofiit si rozpoãet a fiídit se jím.
Mít funkãní rozpoãet znamená stanovit si praktické finanãní cíle, platit
desátky a obûti a vyh˘bat se dluhu. Mimo to, Ïe máme rozpoãet, zna-
mená moudré hospodafiení s pfiíjmem i to, Ïe potraviny a jiné nezbytné
vûci kupujeme tehdy, kdyÏ jsou nejlevnûj‰í, Ïe nepl˘tváme, a je-li to
moÏné, vytváfiíme si úspory pro pokrytí finanãních potfieb v pfiípadû
nouzov˘ch situací.

Jedna rodina pfii‰la s tímto návrhem ohlednû hospodafiení s rodinn˘mi
financemi: „To, co nikdy nefunguje, … je postoj: ‚To jsou moje peníze, a
tak je utratím, jak chci já.‘ Bez ohledu na to, zda peníze vydûlá manÏel
nebo manÏelka, mají v‰echny patfiit stejnou mûrou obûma. Ani manÏel,
ani manÏelka nemají právo utratit peníze jen proto, ‚Ïe patfií mnû‘.“
(Orson Scott Card, „Family Finances“, Ensign, June 1978, 13.)

■ Jak˘m zpÛsobem pfiiná‰í moudré pouÏívání penûz klid do domova?

■ PoÏádejte bratry, aby se zamysleli nad tím, jak jsou osobnû i jako rodina
pfiipraveni v jednotliv˘ch ‰esti základních oblastech sobûstaãnosti.

Buìte pfiipraveni pomoci v rámci Církve
Kromû toho, Ïe se máme starat o osobní i rodinné potfieby, Pán po nás
poÏaduje, abychom si pomáhali navzájem. (Viz NaS 52:40.) Nûkdy
mÛÏe snaha pomoci druh˘m vzejít od nás samotn˘ch. Jindy se mÛÏe
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úsilí a prostfiedky ãlenÛ Církve spojit a pÛsobit pod vedením vedou-
cích knûÏství.

Star‰í Joseph B. Wirthlin vysvûtlil:

„Církev neomezuje svou pomoc pouze na své ãleny, ale fiídí se v˘zvou
Proroka Josepha Smitha, kter˘ fiekl: ‚âlovûk naplnûn˘ láskou BoÏí se
nespokojí s tím, Ïe Ïehná pouze své rodinû, ale prochází cel˘m svûtem
a dychtí Ïehnat celé lidské rase.‘ Uãil ãleny, Ïe mají ‚sytit hladové, odí-
vat nahé, peãovat o vdovy, osu‰ovat slzy sirotkÛ, utû‰ovat ztrápené‘.

Za zhruba jedno desetiletí Církev dodala více neÏ 27 000 tun obleãení,
16 000 tun potravin a 3 000 tun zdravotnick˘ch a ‰kolních potfieb a
vybavení, aby ulevila milionÛm trpících BoÏích dûtí ve 146 zemích
v mnoha ãástech svûta. Neptáme se ‚Jste ãleny na‰í církve?‘ Ptáme se
pouze ‚Trpíte?‘ “ (Liahona, ãervenec 1999, 89.)

NíÏe jsou uvedeny pfiíklady pohrom, bûhem kter˘ch bylo zapotfiebí,
aby Církev pfiispûla k místnímu záchrannému úsilí:

„Po niãiv˘ch záplavách v Rapid City v JiÏní Dakotû [USA] zareagovali
Svatí v této oblasti okamÏitû a poskytli pomoc obûtem rozboufieného
Ïivlu. Prostfiednictvím místní organizace Církve bylo obstaráno oble-
ãení, lÛÏkoviny a teplé jídlo. … Do oblasti byl pak dopraven pouze
jeden nákladní vÛz s dûtskou stravou, plenkami a pokr˘vkami.“
(Junior Wright Child, „Welfare Is the Church“, Ensign, Sept. 1973, 71.)

Po zemûtfiesení v mûstû Managua v Nikaragui ve Stfiední Americe,
ke kterému do‰lo v prosinci 1972, „byla ze [Spojen˘ch státÛ] Svat˘m
poslána pouze oãkovací látka proti tyfu. … Ve‰kerá dal‰í pomoc pfii‰la
z místních zdrojÛ; Svatí v Kostarice se postarali o zásilky s pomocí a
prostfiednictvím státních úfiedníkÛ zafiídili v‰e potfiebné.“ (Ensign,
Sept. 1973, 71.)

Star‰í Russell M. Nelson vysvûtlil, Ïe „takovéto spoleãné úsilí pomoci
bliÏním v nouzi pfiekonává jakékoli pfiekáÏky vytvofiené náboÏenstvím,
rasou nebo kulturou. Tyto dobré skutky jsou vyjádfiením lásky Svat˘ch
posledních dnÛ v akci!“ (Conference Report, Apr. 1994, 91; nebo Ensign,
May 1994, 70.)

Je nezbytné, abychom se na pfieÏití bûhem nouzov˘ch situací pfiipravili
jako Církev, jednotlivci a jako rodina. Je-li v na‰í oblasti Církev plnû
zorganizována, mÛÏeme spoleãnû pracovat na pfiípravû potravin, oble-
ãení a potfieb pro domácnost, které mohou b˘t pouÏity v nouzov˘ch
situacích. Takto se dostane pomoci tûm, ktefií jsou potfiební a jejichÏ
rodina udûlala v‰e, co bylo v jejích silách. Pomáháme-li si v‰emi zpÛ-
soby, jak jen mÛÏeme, budeme hodni obdrÏet pomoc, aÏ ji budeme
potfiebovat.
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Závûr
Budeme-li aktivnû usilovat o to, abychom se stali sobûstaãn˘mi, láska,
kterou chováme ke své rodinû a k druh˘m, vzroste a na‰e svûdectví o
nutnosti sobûstaãnosti poroste. S tímto svûdectvím pak budeme chtít
pomáhat druh˘m tak, aby mohli pomoci sami sobû.

Pán fiekl: „V‰echny vûci jsou pro mne duchovní, a nikdy jsem vám nedal
zákon, jenÏ byl ãasn˘.“ (NaS 29:34.) Základem pomoci sobû a druh˘m je
láska a pravá láska. Spasitel fiekl: „CoÏkoli jste ãinili jednomu z bratfií
tûchto m˘ch nejmen‰ích, mnû jste uãinili.“ (Matou‰ 25:40.)

V˘zva
Bûhem va‰eho pfií‰tího rodinného domácího veãera zhodnoÈte svou
sobûstaãnost. Urãete oblasti, ve kter˘ch nejste dostateãnû sobûstaãní a
vypracujte kroky, které povedou ke zlep‰ení. Jako domácí uãitelé buìte
informováni o potfiebách rodin, o které se staráte. Povzbuzujte je, aby
se pfiipravily na zaji‰tûní sv˘ch potfieb.

Dal‰í ver‰e z písem

■ 1. Timoteovi 5:8 (musíme se postarat o svou rodinu)

■ 1. Janova 3:17 (je dÛleÏité pomáhat druh˘m)

■ Alma 34:28 (ná‰ závazek pomáhat druh˘m)

■ Nauka a smlouvy 56:16–18 (napomenutí urãené bohat˘m a chud˘m)

■ Nauka a smlouvy 68:30–32 (leno‰i jsou káráni)

Pfiíprava uãitele
NeÏ budete uãit tuto lekci:

1. V pfiíruãce Zásady evangelia si pfieãtûte kapitoly 27 „Práce a osobní
zodpovûdnost“ a 37 „Rodinné zodpovûdnosti“.

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, jeÏ máme
ve vztahu k chrámu a k rodinné historii.

Obfiady jsou nezbytné pro spasení
Aby se kaÏd˘ z nás mohl vrátit do pfiítomnosti na‰eho Nebeského
Otce, musí obdrÏet obfiady, které jsou pro spasení nezbytné. Star‰í
Boyd K. Packer fiekl:

„Obfiady a smlouvy se stávají na‰imi doporuãeními pro vstup do Jeho
pfiítomnosti. Cílem tohoto Ïivota je b˘t hoden je získat; úkolem smrtel-
nosti poté tyto obfiady a smlouvy dodrÏovat.

Jakmile tyto obfiady obdrÏíme pro sebe a pro svou rodinu, jsme povin-
ni poskytnout je v zastoupení i sv˘m zemfiel˘m blízk˘m, vskutku celé
lidské rodinû.“ (Conference Report, Apr. 1987, 27; nebo Ensign, May
1987, 24.)

Získejte chrámové obfiady pro sebe a pomozte v tom nejbliÏ‰ím
ãlenÛm rodiny
Kfiest a konfirmace – první obfiady evangelia – jsou branou, kterou
vstupujeme na úzkou cestu, která vede k vûãnému Ïivotu (viz 2. Nefi
31:17–18). K tomu, abychom mohli po kfitu po této cestû pokraãovat,
musíme také pfiijmout posvátné obfiady chrámu – obdarování a peãe-
ticí obfiady. Smlouvám, které uzavíráme, musíme zÛstat vûrni. Tyto
obfiady jsou nezbytné pro na‰e oslavení.

President Howard W. Hunter vysvûtlil, jak jsou chrámové obfiady dÛle-
Ïité: „Ve‰keré na‰e úsilí pfii hlásání evangelia, zdokonalování Svat˘ch
a vykoupení mrtv˘ch vede do svatého chrámu. Je tomu tak proto, Ïe
chrámové obfiady jsou naprosto zásadní; bez nich se nemÛÏeme vrátit
do BoÏí pfiítomnosti. Vyz˘vám v‰echny, abyste nav‰tûvovali chrám a
byli toho hodni nebo abyste pracovali na tom, kdy budete moci do
tohoto svatého domu vstoupit, abyste pfiijali své obfiady a smlouvy.“
(Conference Report, Oct. 1994, 118; nebo Ensign, Nov. 1994, 88.)
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Dospûlí ãlenové, ktefií je‰tû v chrámu nebyli, si mají promluvit se sv˘m
biskupem nebo presidentem odboãky a zjistit, jak se mohou na pfiijetí
chrámov˘ch poÏehnání pfiipravit. Také máme sv˘m dûtem a ostatním
ãlenÛm rodiny v‰tûpovat touhu po tom, aby se pfiipravili na kfiest a na
chrámové obfiady.

■ Jak mÛÏeme uãit své dûti a ostatní ãleny rodiny dÛleÏitosti chrámu?
(Napi‰te odpovûdi na tabuli. MoÏné odpovûdi: b˘t dobr˘m pfiíkla-
dem tím, Ïe budeme pravidelnû nav‰tûvovat chrám nebo aktivnû pra-
covat na tom, abychom ho mohli nav‰tívit; mít chrámové doporuãení;
bûhem rodinn˘ch modliteb vyjadfiovat vdûãnost za chrám a za chrá-
mové obfiady a brát dûti, kter˘m jiÏ bylo 12 let, do chrámu, aby se
mohly úãastnit kfitÛ za mrtvé.)

Mûjte platné doporuãení a pravidelnû chrám nav‰tûvujte 

■ UkaÏte obrázek 8a „DÛm Pánû“.

President Gordon B. Hinckley fiekl o chrámech toto: „Tyto jedineãné a
úÏasné budovy a obfiady, které se v nich vykonávají, pfiedstavují vrchol
na‰eho uctívání. Tyto obfiady se stávají nejhlub‰ím vyjádfiením na‰í teo-
logie. Naléhám na na‰e lidi, aÈ jsou kdekoli, s ve‰kerou pfiesvûdãivostí,
které jsem schopen, aby Ïili tak, aby byli hodni mít chrámové doporu-
ãení, aby ho získali a povaÏovali ho za drahocenn˘ majetek a aby
vynakládali vût‰í úsilí chodit do domu Pánû a podílet se na duchu a
poÏehnáních, která se tam nacházejí. Jsem si jist, Ïe kaÏd˘ muÏ nebo
Ïena, ktefií jdou do chrámu v duchu upfiímnosti a víry, odejdou z domu
Pánû jako lep‰í lidé. Po cel˘ Ïivot je tfieba se neustále zdokonalovat.
Obãas je nutné opustit hluk a shon svûta a vkroãit mezi zdi posvátného
domu BoÏího, abychom tam v prostfiedí svatosti a pokoje pocítili Jeho
ducha.“ (Conference Report, Oct. 1995, 72; nebo Ensign, Nov. 1995, 53.)

I kdyÏ nám okolnosti nedovolují nav‰tûvovat chrám pravidelnû, máme
mít chrámové doporuãení. President Howard W. Hunter fiekl: „Pán by
byl potû‰en, kdyby byl kaÏd˘ dospûl˘ ãlen hoden platného chrámového
doporuãení a kdyby je mûl. To, co musíme dûlat, nebo naopak nesmíme,
abychom byli hodni chrámového doporuãení, je právû to, co zaruãí, Ïe
budeme ‰Èastni jako jednotlivci i jako rodiny.“ (Conference Report, Oct.
1994, 8; nebo Ensign, Nov. 1994, 8.)

■ Jaká poÏehnání jsou nám slíbena, pokud budeme mít platné chrámové
doporuãení a budeme nav‰tûvovat chrám pravidelnû?

Abychom získali chrámové doporuãení, musíme mít kaÏdé dva roky
osobní pohovor se sv˘mi vedoucími knûÏství. Ti nás také mohou vyzvat,
abychom nav‰tûvovali zvlá‰tní tfiídu zamûfienou na pfiípravu do chrámu.
(Více informací o pfiípravû na náv‰tûvu chrámu viz Povinnosti a poÏehnání
knûÏství, ãást A, lekce 35, „Vûãná rodina“.)
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Zajistûte obfiady pro zesnulé pfiedky
Pán si pfieje, aby v‰ichni lidé, ktefií kdy Ïili na zemi a dosáhli vûku ale-
spoÀ osmi let, mûli v˘sadu pfiijmout kfiest, obdarování a peãeticí obfiady.
Pán poslal k Josephu Smithovi proroka Eliá‰e, aby znovuzfiídil klíãe
knûÏství ke spasení zemfiel˘ch, díky nimÏ umoÏnil, aby Ïijící lidé mohli
vykonat tyto obfiady pro ty, ktefií zemfieli. Jako ãlenové Církve máme
zodpovûdnost zajistit spásné obfiady evangelia pro své pfiedky, ktefií
zemfieli bez nich.

■ Pfieãtûte Nauku a smlouvy 128:15. Proã je dÛleÏité, abychom vykonali
obfiady za své zemfielé pfiedky? (Na‰i pfiedkové bez nás nemohou b˘t
úplnû spaseni a my nemÛÏeme b˘t úplnû spaseni bez nich.)

KdyÏ obrátíme srdce ke sv˘m pfiedkÛm, získáme o nich více informací
a vykonáme za nû knûÏské obfiady, mÛÏeme se spolu s nimi radovat
z toho, Ïe mají pfiíleÏitost získat vûãn˘ Ïivot. Kromû toho, kdyÏ slou-
Ïíme sv˘m bratrÛm a sestrám, mÛÏeme lépe pochopit a ocenit v˘znam
Spasitelova Usmífiení v na‰em Ïivotû. Prorok Joseph Smith vysvûtlil,
jaká je na‰e úloha v oblasti chrámové práce a práce na rodinné historii:

„Klíãe mají b˘t doruãeny, duch Eliá‰Ûv má pfiijít … a Svatí mají vystou-
pit na horu Sion jako spasitelé.

Jak se ale mají stát spasiteli na hofie Sionu? Budováním chrámÛ … a
[tím, Ïe] budou pfiijímat v‰echny obfiady … v zastoupení v‰ech sv˘ch
pfiedkÛ, ktefií jsou mrtví, a vykoupí je, aby mohli vyjít v prvním vzkfií-
‰ení a b˘t s nimi oslaveni na trÛnech slávy; a v tomto spoãívá fietûz,
kter˘ váÏe srdce otcÛ k dûtem a dûtí k otcÛm, coÏ naplÀuje poslání
Eliá‰ovo.“ (Teachings of the Prophet Joseph Smith, sel. Joseph Fielding
Smith [1976], 330.)

■ Jaká poÏehnání mÛÏeme získat z vykonávání obfiadÛ za své zemfielé
pfiedky?

Pamatujte na své pfiedky
Chceme-li zaãít plnit své zodpovûdnosti v oblasti rodinné historie,
mÛÏeme si napsat seznam zesnul˘ch pfiíbuzn˘ch, které jsme znali nebo
na které si pamatujeme. K tomu nepotfiebujeme Ïádné speciální badatel-
ské pomÛcky ani zdroje. Tento seznam nám mÛÏe pomoci identifikovat
pfiíbuzné, ktefií zemfieli, aniÏ by pfiijali spásné chrámové obfiady. I kdyÏ
na‰i pfiedci moÏná patfiili mezi první ãleny Církve nebo v na‰í rodinû jiÏ
nûkdo na rodinné historii pracoval, ãasto mÛÏeme najít zesnulé pfií-
buzné, jejichÏ chrámová práce je‰tû není vykonána.

■ Rozdejte bratrÛm tuÏky a kousek papíru. PoÏádejte je, aby si napsali
seznam zemfiel˘ch pfiíbuzn˘ch, na které si pamatují, a aby urãili, ktefií
z nich zemfieli bez chrámov˘ch obfiadÛ.
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Poté, co najdeme pfiíbuzné, jejichÏ chrámová práce je‰tû není vykonána,
máme zajistit její provedení. President Gordon B. Hinckley zdÛraznil
dÛleÏitost chrámu pfii práci na rodinné historii: „Ve‰keré na‰e ohromné
úsilí ohlednû rodinné historie smûfiuje k chrámové práci. Nemá Ïádn˘
jin˘ úãel. Chrámové obfiady jsou vrcholn˘m poÏehnáním, které Církev
mÛÏe nabídnout.“ (Liahona, ãervenec 1998, 91.)

■ UkaÏte obrázek 8b „Poradci pro rodinnou historii mohou pomoci
s pfiípravou potfiebn˘ch informací“.

Poradci pro rodinnou historii v na‰em sboru, odboãce nebo kÛlu nám
mohou pomoci pfiipravit informace, které chrám k vykonání obfiadÛ
potfiebuje. Tyto pokyny lze získat i v církevních publikacích o rodinné
historii, od místních vedoucích knûÏství a v chrámech.

■ Diskutujte s bratry o tom, jak je potfieba pfiipravit jména pro chrá-
movou práci. Je-li to moÏné, seznamte je s poradcem pro rodinnou
historii a nechejte ho vést tuto diskusi.

Kromû toho, Ïe vykonáme chrámové obfiady za pfiedky, na které si
pamatujeme, nemáme zapomínat ani na ostatní pfiedky. MÛÏeme si
promluvit s rodiãi, prarodiãi, tetami a str˘ci, bratranci a sestfienicemi
a dal‰ími ãleny rodiny. Ti si mohou pamatovat na lidi, které my sami
moÏná ani neznáme. Vykonání chrámové práce mÛÏeme zajistit i pro
tyto pfiedky.

Zaznamenejte si potfiebné informace
Zjistíme-li nûco o sv˘ch pfiedcích, budeme nejspí‰e potfiebovat si tyto
informace zaznamenat. V tom nám mohou pomoci církevní formuláfie
pro rodinnou historii – jako je pfiehled rodokmenu, kter˘ podává pfie-
hled o rodinn˘ch vztazích – a poãítaãové programy. MÛÏete v‰ak pou-
Ïívat i jiné metody, které vám pomohou uchovat to, co zjistíte. Také je
vhodné zaznamenávat si data vykonání jednotliv˘ch obfiadÛ, abyste
vûdûli, které obfiady je tfieba je‰tû vykonat.

Nûkolik základních pokynÛ
Pfii pfiedkládání jmen pro chrámovou práci máme mít na pamûti tyto
pokyny:

1. Na‰e prvofiadá zodpovûdnost je za na‰e vlastní pfiedky. Nemáme
pfiedkládat jména lidí, ktefií s námi nejsou pfiíbuzní, vãetnû jmen,
jeÏ jsme sami získali hromadn˘m v˘tahem z pfiíslu‰n˘ch zdrojÛ.

2. Osoba, jejíÏ jméno pfiedkládáme do chrámu, musí b˘t mrtvá alespoÀ
jeden rok.

3. Neuplynulo-li od narození tohoto ãlovûka více neÏ 95 let, máme
pfiedtím, neÏ toto jméno pfiedloÏíme, získat svolení od blízk˘ch
Ïijících pfiíbuzn˘ch.
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4. Za dûti, které se narodily mrtvé, není tfieba vykonávat Ïádné obfiady.
Pokud v‰ak existuje jakákoli moÏnost, Ïe toto dítû po narození Ïilo, má
b˘t pfiipeãetûno k rodiãÛm, vyjma pfiípadu, Ïe se narodilo ve smlouvû
(coÏ znamená, Ïe rodiãe dítûte byli pfied jeho narozením zpeãetûni).

5. Dûti, které zemfiely pfied osm˘m rokem vûku a nenarodily se ve
smlouvû, je tfieba pouze pfiipeãetit k jejich rodiãÛm. Îádné dal‰í
obfiady nejsou zapotfiebí.

Dal‰í zpÛsoby, jak se mÛÏeme podílet na rodinné historii

■ UkaÏte obrázek 8c „Psaní osobní a rodinné historie je dÛleÏité“.

NíÏe je uvedeno nûkolik dal‰ích dÛleÏit˘ch zpÛsobÛ, jak˘mi se mÛÏe-
me podílet na rodinné historii:

ShromaÏìovat informace o pfiedcích, ktefií Ïili pfied tûmi, na které
si my nebo ãlenové na‰í rodiny pamatují, a vykonat za nû chrámo-
vou práci.

Uãit své dûti o jejich pfiedcích a povzbuzovat je k plnûní jejich zod-
povûdností v oblasti rodinné historie.

Psát osobní a rodinnou historii.

Uchovávat dÛleÏité osobní a rodinné dokumenty a záznamy.

Vést si deník.

Úãastnit se církevních programÛ rodinné historie jako napfiíklad
pfiedkládat jména pfiíbuzn˘ch do databáze Ancestral File a pracovat
na v˘pisech z rodinn˘ch záznamÛ.

■ Máte-li na to ãas, ukaÏte obrázek 8d „Pfiehled rodokmenu“. Pak bra-
trÛm pomozte vyplnit platn˘ formuláfi pro rodinnou historii (kter˘
získáte od poradce pro rodinnou historii nebo od místních vedoucích
knûÏství), do kterého zaznamenají údaje o vlastní rodinû.

Závûr
Abychom se mohli vrátit k Nebeskému Otci, musíme pfiijmout obfiady
evangelia. K tomu, abychom obdrÏeli v‰echna poÏehnání, která jsou
s tûmito obfiady spojena, máme:

1. Pfiijmout tyto obfiady pro sebe a pomoci v tom nejbliÏ‰ím ãlenÛm
rodiny.

2. Mít platné chrámové doporuãení a nav‰tûvovat chrám tak ãasto, jak
jen mÛÏeme. I kdyÏ neÏijeme v místû, kde by bylo moÏné chrám
nav‰tûvovat, máme mít platné chrámové doporuãení.

3. Identifikovat své pfiedky, ktefií zemfieli bez pfiijetí tûchto obfiadÛ, a
zajistit, aby tyto obfiady za nû byly vykonány.
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PPfiehled rodokmenu Pfiehled ãíslo

âíslo 1 na tomto pfiehledu je totoÏné s ãíslem  ____________ na pfiehledu ãíslo ____________.

Po vykonání obfiadÛ za‰krtnûte pfiíslu‰ná okénka.

Kfiest

Obdarování

Peãetûní k rodiãÛm

Peãetûní k manÏelovi(ce)

Rodinn˘ skupinov˘ záznam pro tyto manÏele
byl pfiipraven

Obfiady pro dûti byly vykonány

Va‰e jméno a adresa

ínûnlpyv mutaDnofeleT

Narozen(a)

Místo

SÀatek

Místo

Úmrtí

Místo

(ManÏel/manÏelka K O PR PM

(Matka) K O PR PM

Narozena

Místo

Úmrtí

Místo

(Otec) K O PR PM R D

Narozen

Místo

SÀatek

Místo

Úmrtí

Místo

(Otec ãísla 2)  K O PR PM R D

Narozen

Místo

SÀatek

Místo

Úmrtí

Místo

(Matka ãísla 2) K O PR PM

Narozena

Místo

Úmrtí

Místo

Pokr. na
pfiehledu ãíslo(Otec ãísla 4) K O PR PM R D

Narozen

Místo

SÀatek

Úmrtí

Místo

(Otec ãísla 5) K O PR PM R D

Narozen

Místo

SÀatek

Úmrtí

Místo

(Otec ãísla 6) K O PR PM R D

Narozen

Místo

SÀatek

Úmrtí

Místo

(Otec ãísla 7) K O PR PM R D

Narozen

Místo

SÀatek

Úmrtí

Místo

(Matka ãísla 4) K O PR PM

Narozena

Místo

Úmrtí

Místo

(Matka ãísla 5) K O PR PM

Narozena

Místo

Úmrtí

Místo

(Matka ãísla 6) K O PR PM

Narozena

Místo

Úmrtí

Místo

(Matka ãísla 7) K O PR PM

Narozena

Místo

Úmrtí

Místo

(Otec ãísla 3) K O PR PM R D

Narozen

Místo

SÀatek

Místo

Úmrtí

Místo

(Matka ãísla 3) K O PR PM

Narozena

Místo

Úmrtí

Místo
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pfiehledu ãíslo

Pokr. na
pfiehledu ãíslo
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pfiehledu ãíslo
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pfiehledu ãíslo
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pfiehledu ãíslo

8d Pfiehled rodokmenu
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Budeme-li vûrnû plnit knûÏské zodpovûdnosti t˘kající se chrámové
práce a práce na rodinné historii, Nebesk˘ Otec nám bude pomáhat
prostfiednictvím inspirace svého Ducha.

V˘zva
Pokud jste své chrámové obfiady je‰tû nepfiijali, domluvte si pohovor
s biskupem nebo s presidentem odboãky, abyste zjistili, jak se na to
mÛÏete pfiipravit.

Uãte svou rodinu o dÛleÏitosti kfitu a chrámov˘ch obfiadÛ.

Identifikujte alespoÀ jednoho svého pfiedka, kter˘ zemfiel, aniÏ by pfiijal
spásné obfiady evangelia, a zajistûte, aby za nûho byly vykonány.

Pokud nemáte chrámové doporuãení, pfiipravte se na jeho získání.

Dal‰í ver‰e z písem

■ Malachiá‰ 4:5–6 (obrácení srdce otcÛ k dûtem a dûtí k otcÛm)

■ 1. Korintsk˘m 15:29 (kfiest za mrtvé)

■ 1. Petrova 3:18–19; 4:6 (evangelium je hlásáno mrtv˘m)

■ Moroni 8:5–23 (malé dûti nepotfiebují kfiest)

■ Nauka a smlouvy 124:26–39 (Pánovi má b˘t postaven dÛm, ve kterém
lze vykonávat práci za mrtvé)

■ Nauka a smlouvy 128 (pokyny ohlednû pfiesného vedení záznamÛ a
ohlednû kfitu za mrtvé)

■ Joseph Smith–Îivotopis 1:38–39 (Eliá‰ovo poslání)

Pfiíprava uãitele
NeÏ budete uãit tuto lekci:

1. Pfieãtûte si v pfiíruãce Zásady evangelia kapitolu 40 „Chrámová práce
a rodinná historie“.

2. Více informací o vedení záznamÛ a o osobní a rodinné historii viz
pfiíruãka Îena Svat˘ch posledních dnÛ, ãást B, lekce 19 „Rodinná a
osobní historie“.

3. Pro kaÏdého bratra si pfiipravte tuÏku a papír.

4. Pro kaÏdého bratra si pfiipravte platné církevní formuláfie pro rodin-
nou historii pro zaznamenávání chrámov˘ch a rodinn˘ch informací.
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5. Pokud máte ve svém sboru, odboãce, kÛlu nebo misii poradce pro
rodinnou historii, poÏádejte ho, aby vám vysvûtlil, jak se pfiedkládají
jména pro chrámovou práci. Je-li to moÏné, domluvte se s poradcem,
aby uãil ãást lekce. Pokud není poradce pro rodinnou historii k dispo-
zici, mÛÏete také zjistit, jak se pfiedkládají jména do chrámu v míst-
ním stfiedisku rodinné historie, od místních vedoucích knûÏství, ze
stávajících publikací o rodinné historii nebo v nejbliÏ‰ím chrámu.

6. Povûfite bratry vyprávûním pfiíbûhÛ, ãtením ver‰Û z písem nebo
citátÛ, jak to uznáte za vhodné.
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Cílem této lekce je motivovat nás k tomu, abychom efektivnûji sdíleli
evangelium s druh˘mi.

Úvod
V následujícím pfiíbûhu vypráví jedna obrácená Ïena o tom, jak se
s rodinou seznámila s Církví:

„Krátce poté, co jsme se pfiistûhovali do nové ãtvrti, jsem zrovna praco-
vala na zahradû, kdyÏ mi jedna sousedka pfiinesla pln˘ ko‰ík ãerstvû
natrhan˘ch rajãat. To byl pouh˘ zaãátek toho, z ãeho se vyvinulo vûãné
pfiátelství.

Bûhem následujících mûsícÛ se ukázalo, Ïe [na‰i sousedé] jsou tûmi
nejlep‰ími pfiáteli, … se kter˘mi jsme se kdy setkali. Nebáli se b˘t pfiíli‰
pfiátel‰tí a brali nás, jako bychom byli jejich vlastní rodina. Mûli jsme
radost z ãerstvého domácího chleba, kter˘ jsme od nich dostávali témûfi
kaÏd˘ t˘den; z veãefie pro celou rodinu, kterou nám jednou veãer pfii-
nesli, kdyÏ jsem byla pfiíli‰ nemocná, neÏ abych vafiila; z krásné letní
slavnosti, která se konala v Independence, a ze zmrzliny, kterou jsme
si dali na cestû domÛ. …

VÏdy nás zvali na církevní akce, ale nikdy na nás netlaãili. KdyÏ jsme
se v‰ak rozhodli, Ïe pÛjdeme, jejich milá a spolehlivá dcera nám pfii‰la
pohlídat dûti a nûkdy dokonce odmítla dostat za to zaplaceno.

Jednou se mû na konci nároãného dne v domácnosti moje pfiítelkynû
zeptala, zda bych s ní nechtûla jít do Pomocného sdruÏení. V oné
chvíli jsem se prostû jen chtûla dostat z domu. KdyÏ jsem v‰ak pfii‰la
do Pomocného sdruÏení, získala jsem mnohem více, neÏ jen [odpoãi-
nek] od sv˘ch domácích povinností. Díky vfielému pfiijetí sester jsem
se stala pravidelnou náv‰tûvnicí témûfi po cel˘ rok pfiedtím, neÏ jsme
se dali pokfitít. …

Za nûjak˘ ãas jsme v‰ak v srdci pocítili, Ïe chceme Ïít jako oni – plnûj-
‰ím Ïivotem. Byli jsme tehdy pozváni na nedûlní shromáÏdûní a zaãali
jsme kaÏd˘ t˘den nav‰tûvovat tfiídu pro zájemce.
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V bfieznu 1976 jsme vstoupili do vod kfitu.

Zanedlouho poté jsme na shromáÏdûní svátosti naslouchali zvlá‰tnímu
proslovu o ãlovûku, kter˘ pfiíli‰ váhal se sdílením evangelia ze strachu,
Ïe by byl pfiíli‰ opováÏliv˘ – a jedna rodina musela ãekat dal‰ích deset
let, neÏ se jí opût naskytla pfiíleÏitost sly‰et o evangeliu. Deset let, po-
myslela jsem si. Kde bychom byli za deset let, kdybychom dnes nemûli
Církev? Srdce se mi sevfielo a nemohla jsem se doãkat, aÏ po shromáÏ-
dûní vyhledám na‰e sousedy.

,Díky, Ïe jste se s námi podûlili o evangelium.‘ To bylo v‰e, co ze mû
vypadlo. Chtûla jsem toho fiíci mnohem více, ale ve skuteãnosti jsem víc
fiíkat nemusela. V jejich oãích se také objevily slzy, kdyÏ jsme se v‰ichni
objali a láskyplnû spolu mluvili, a já vím, Ïe tomu tak bude navÏdy, na
ãas a po celou vûãnost.“ (Doris E. Heydon, citováno Jay A. Perrym
v „Converts Tell … What Brought Me In“, Ensign, Feb. 1978, 43.)

■ PoÏádejte bratry, aby pfiem˘‰leli o tom, s k˘m by se mohli dnes
podûlit o evangelium. Jak tato rodina pfiipravila své sousedy na
pfiijetí evangelia?

Sdílení evangelia – povolání od Pána

■ UkaÏte obrázek 9a „KaÏd˘ ãlen má b˘t misionáfiem“.

Prostfiednictvím prorokÛ Pán pfiikázal v‰em ãlenÛm Církve, aby se
zapojili do misionáfiské práce. Nûktefií z nás si moÏná myslí, Ïe misio-
náfiská práce se t˘ká pouze misionáfiÛ na pln˘ úvazek. KaÏd˘ z nás,
kdo byl pokfitûn, má v‰ak zodpovûdnost vyz˘vat druhé k pfiijetí
poÏehnání evangelia. Pán fiekl:

„A opût, pravím vám, dávám vám pfiikázání, aby kaÏd˘ ãlovûk, jak
star‰í, knûz, uãitel, tak také ãlen, ‰li s mocí svou, s prací rukou sv˘ch,
aby pfiipravili a uskuteãnili vûci, které jsem pfiikázal.

A nechÈ kázání va‰e je hlasem varovn˘m, kaÏd˘ ãlovûk bliÏnímu svému,
v poklidu a v mírnosti.“ (NaS 38:40–41.)

■ Proã Nebesk˘ Otec chce, abychom sdíleli evangelium? (Spoléhá se na
nás, Ïe budeme sdílet evangelium s tûmi, ktefií o nûm je‰tû nesly‰eli,
aby se tak v‰echny Jeho dûti mohly tû‰it z poÏehnání evangelia.)

■ Jaká poÏehnání evangelia máme a chceme, aby mûli také druzí?
(Jedním z poÏehnání je poznání toho, Ïe jsme dûti milujícího Ne-
beského Otce, ke kterému se mÛÏeme modlit o pomoc a o vedení.
Evangelium nám pomáhá pociÈovat ‰tûstí v tomto Ïivotû a Ïít tak,
abychom byli hodni Ïít s na‰ím Nebesk˘m Otcem v Ïivotû pfií‰tím.
Evangelium nám také umoÏÀuje mít vûãnou rodinu.)
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Pokud o své pfiátele a pfiíbuzné nebudeme mít dostateãn˘ zájem a
nebudeme dobr˘mi misionáfii, nûktefií z nich se moÏná nikdy nebudou
moci tû‰it z poÏehnání evangelia. MoÏná nikdy neprojeví pfiání uãit se
evangeliu, dokud jim o tom nefiekneme. Je pravda, Ïe souãástí misio-
náfiské práce je b˘t dobr˘m pfiíkladem toho, ãemu vûfiíme, ale máme
se také snaÏit najít zpÛsoby, jak fiíci lidem o své vífie. Pán fiekl: „NeboÈ
jsou mnozí je‰tû na zemi mezi v‰emi sektami, spoleãnostmi a denomi-
nacemi, ktefií jsou zaslepeni lstivou vychytralostí lidí, skrze niÏ ãekají
v záloze, aby klamali, a ktefií jsou zadrÏováni pfied pravdou pouze
proto, Ïe nevûdí, kde ji nalézti.“ (NaS 123:12.)

Sdílejte evangelium efektivnû
President Spencer W. Kimball nám dal nûkolik rad, aby nám pomohl
sdílet evangelium efektivnû: „Otcové, vy se máte ujmout vedení. KdyÏ
budete jako rodina pracovat spoleãnû, dokáÏete velké vûci. S rodinou
si s modlitbou zvolte jednu nebo dvû rodiny, se kter˘mi se spfiátelíte.
Vyberte nûkoho ze sv˘ch pfiíbuzn˘ch nebo pfiátel, které seznámíte
s Církví. MÛÏete tfieba naplánovat spoleãn˘ rodinn˘ domácí veãer …
nebo se spoleãnû zúãastnit rÛzn˘ch ãinností. KdyÏ pak tyto rodiny
projeví zájem, domluvte se s vedoucím misie svého sboru nebo
odboãky a pozvûte je a misionáfie k sobû domÛ, aby si vyslechli posel-
ství o Znovuzfiízení. Budete-li se drÏet tûchto jednoduch˘ch krokÛ,
pfiivedete do Církve mnoho skvûl˘ch rodin.“ (Sharing the Gospel
through Priesthood Missionary Service [filmstrip, 1975].)

Vût‰ina z nás se chce podûlit o evangelium s druh˘mi, protoÏe je máme
rádi a záleÏí nám na nich. Nûktefií z nás v‰ak nevûdí, jak sdílet evange-
lium, a jiní mají strach. NíÏe uvedené kroky nám mohou pomoci sdílet
evangelium efektivnûji.

■ Vystavte vût‰í arch papíru, na kterém je napsán níÏe uveden˘ seznam,
nebo ho napi‰te na tabuli:

Jak sdílet evangelium efektivnû

1. S modlitbou vyberte nûjakou rodinu nebo jednotlivce.
2. Spfiátelte se s danou rodinou nebo jednotlivcem.
3. Seznamte tuto rodinu nebo jednotlivce s Církví.
4. Vyzvûte tuto rodinu nebo jednotlivce, aby se setkali

s misionáfii.
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S modlitbou vyberte nûjakou rodinu nebo jednotlivce
Nejprve s modlitbou vyberte rodinu nebo jednotlivce, kterého seznámíte
s Církví. Lidé jsou obvykle nejpfiístupnûj‰í v tûchto situacích:

1. Lidé, ktefií procházejí v˘znamnou Ïivotní zmûnou (pfiistûhovali se
do nové oblasti nebo se jim právû narodilo dûÈátko, vzali se, nebo
v jejich rodinû nedávno do‰lo k úmrtí).

2. Lidé, ktefií nedávno nav‰tívili církevní shromáÏdûní nebo akci;
nav‰tívili dny otevfien˘ch dvefií chrámu, náv‰tûvnické stfiedisko,
místo v˘znamné z hlediska historie Církve nebo nûjakou jinou cír-
kevní budovu; zhlédli televizní pofiad z produkce Svat˘ch posled-
ních dnÛ nebo sly‰eli pûveck˘ sbor Tabernacle Choir.

3. Lidé, ktefií mají pfiátele mezi ãleny Církve.

4. Lidé, ktefií mají pfiíbuzné mezi ãleny Církve (ãásteãnû ãlenské rodiny
nebo pfiíbuzní tûch, ktefií nedávno vstoupili do Církve).

5. Lidé, ktefií jsou zvûdaví nebo se zajímají o Církev (ti, ktefií mají
otázky t˘kající se Církve, mluví pozitivnû o ãlenech Církve, mají
zájem o nauky nebo zásady Církve nebo hledají nové náboÏenství).

President Gordon B. Hinckley fiekl: „Za evangelium se není tfieba
stydût. Je tfieba b˘t na nû hrd˘. ‚ProtoÏ nestyì se za svûdectví Pána
na‰eho,‘ napsal Pavel Timoteovi. (2. Timoteovi 1:8.) PfiíleÏitosti ke
sdílení evangelia máme v‰ude.“ („Vyhledávejte beránky, paste ovce“,
Liahona, ãervenec 1999, 119.)

Spfiátelte se s danou rodinou nebo jednotlivcem

■ UkaÏte obrázek 9b „B˘t dobr˘m misionáfiem znamená b˘t dobr˘m
pfiítelem“.

Hlava domácnosti má b˘t pfiíkladem pro ãleny své rodiny v navazování
pfiátelství s neãleny.

■ Jak mÛÏeme navázat pfiátelství s rodinou nebo jednotlivcem, ktefií
nejsou ãleny Církve? (MoÏné odpovûdi: mÛÏeme b˘t srdeãní, mÛÏeme
ochotnû naslouchat druh˘m, pamatovat si jejich jména, prokazovat jim
laskavosti, diskutovat s nimi o tom, co je zajímá, chodit k nim na
náv‰tûvu, zvát je k sobû na náv‰tûvu, chodit se spoleãnû bavit a dûlat
dal‰í vûci, kter˘mi jim dáme najevo, Ïe je máme rádi.)

V níÏe uvedeném vyprávûní jeden muÏ vysvûtlil, jak ho pfiátelství se
ãlenem dovedlo k zájmu o Církev:

„V práci jsem se velmi sblíÏil s jedním sv˘m [spolupracovníkem]. Zaãal
jsem si ho skuteãnû váÏit. Na‰e pfiátelství se prohlubovalo a my jsme
spolu mluvili o sv˘ch rodinách a o tom, co dûláme, coÏ vedlo i k Církvi.
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Bylo mi jasné, Ïe to byla Církev, co jeho i jeho rodinu odli‰ovalo – velmi
kladn˘m zpÛsobem – od vût‰iny ostatních lidí. Zanedlouho jsme spolu
mluvili o rÛzn˘ch naukách Církve, ale nikdy na mû netlaãil ani mi nedû-
lal kázání. … Jednou bûhem odpolední pfiestávky se mû zeptal, zda bych
se nechtûl dozvûdût více. … [Mûli jsme jako rodina misionáfiské diskuse]
u nûho doma.

Opravdu si myslím, Ïe kdyby nebylo skuteãného zájmu, kter˘ o nás
Brooksovi projevili, nebyli bychom ãleny této jediné pravé církve a
nemûli bychom svûtlo a poznání o na‰em Otci v nebi a o Jeho plánu,
kter˘ pro nás má.“ (Keith Knoblich, citováno Jay A. Parrym v Ensign,
Feb. 1978, 39.)

Jin˘ obrácen˘ poznamenal: „NeÏ získáme obrácené, musíme získat
pfiátele.“

Seznamte tuto rodinu nebo jednotlivce s Církví

■ UkaÏte obrázek 9c „Sdílení evangelia pfiiná‰í velké odmûny“.

■ Jak mÛÏeme seznámit druhé s Církví?

ZpÛsoby, kter˘mi mÛÏeme druhé seznámit s Církví, jsou napfiíklad
tyto: mluvit s nimi o evangeliu; dát jim Knihu Mormonovu nebo cír-
kevní ãasopis; vydat jim svûdectví; vzít je na církevní shromáÏdûní,
akce, setkání a dny otevfien˘ch dvefií; pozvat je na rodinn˘ domácí
veãer a na sousedské se‰losti; pozvat je k úãasti na církevním projektu
sluÏby a k náv‰tûvû stfiediska rodinné historie. Také je mÛÏeme pozvat
na kfiestní shromáÏdûní, mÛÏeme se s nimi podívat na církevní video,
mÛÏeme nav‰tívit ty, ktefií se novû pfiistûhovali do na‰í ãtvrti, a vyko-
nat nûjakou sluÏbu vefiejnosti.

Dal‰ím dÛleÏit˘m zpÛsobem, jak seznámit druhé s Církví, je b˘t dob-
r˘m pfiíkladem. Pokud budeme dobr˘m pfiíkladem, probudí to ãasto
v lidech zájem, protoÏe budeme Ïít jinak neÏ ostatní.

Ve snaze vytváfiet pfiíleÏitosti k uãení evangeliu, máme neãlenÛm pfie-
dev‰ím prokazovat lásku a zájem. Pocity, které s nimi budeme sdílet,
jsou dÛleÏitûj‰í neÏ to, jak k nim budeme pfiistupovat.

Vyzvûte tuto rodinu nebo jednotlivce, aby se setkali s misionáfii
KdyÏ si myslíme, Ïe je nûkdo pfiipraven vyslechnout si misionáfiské
lekce, „[máme] ho k tomu pfiímo, jednodu‰e a jasnû vyzvat (ne slovy:
tfieba, snad, moÏná). Pfiátelství se po vyzvání ãasto stává pozitivnûj‰ím,
i kdyÏ se osoba rozhodne se s misionáfii nesetkat.“ (Církevní pfiíruãka
pokynÛ, Kniha 2: Vedoucí knûÏství a pomocn˘ch organizací [2000], 251.)
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KdyÏ vyz˘váme druhé, aby se setkali s misionáfii, nemáme se obávat
toho, Ïe je tím urazíme, ani nás nemá odradit, kdyÏ tuto v˘zvu nepfii-
jmou. Pokud je vyzveme k tomu, aby se nûco dozvûdûli o evangeliu,
na‰emu pfiátelství to neublíÏí a Duch nám pomÛÏe poznat, aÏ bude
vhodná doba zeptat se jich znovu.

President Gordon B. Hinckley prohlásil: „Velká je na‰e práce a ohromná
je na‰e zodpovûdnost pomoci nalézt ty, které je moÏné uãit. Pán nám
dal pfiikázání uãit evangeliu ve‰keré stvofiení. K tomu je potfieba toho
nejlep‰ího úsilí kaÏdého [ãlena].“ (Liahona, ãervenec 1999, 121.)

■ Pfieãtûte Nauku a smlouvy 84:85. Jak se tento ver‰ vztahuje na misio-
náfiskou práci?

Ve v‰ech ohledech misionáfiské práce musíme mít víru v Pána a s mod-
litbou usilovat o Jeho Ducha. Budeme-li tak ãinit, Duch nás povede a
pomÛÏe nám v na‰í práci na díle Pánû. (Viz NaS 100:5–8.)

Závûr
Pán fiekl: „Pfiíslu‰í kaÏdému ãlovûku, kter˘ byl varován, aby varoval
bliÏního svého.“ (NaS 88:81.) Budeme-li se snaÏit dûlat to, co nám Pán
pfiikazuje, a budeme-li pouÏívat postup uveden˘ v této lekci, pomÛ-
Ïeme mnoha lidem nalézt pravdu.

V˘zva
Buìte dobr˘m pfiítelem a pfiíkladem pro své pfiátele a pfiíbuzné, ktefií
nejsou ãleny Církve. S modlitbou vyberte nûjakou rodinu nebo jednot-
livce, kterého seznámíte s Církví. Spfiátelte se s touto rodinou nebo jed-
notlivcem a seznamte je s Církví. Vyzvûte je, aby se setkali s misionáfii.

Pfiíprava uãitele
NeÏ budete uãit tuto lekci:

Povûfite bratry vyprávûním pfiíbûhÛ, ãtením ver‰Û z písem nebo citátÛ,
jak to uznáte za vhodné.
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Cílem této lekce je motivovat nás k tomu, abychom posilovali ãleny
Církve tím, Ïe se s nimi budeme pfiátelit.

Úvod

■ Pfieãtûte Nauku a smlouvy 18:10. Proã je pro Nebeského Otce kaÏd˘
jednotlivec dÛleÏit˘?

Nehledû na to, kdo jsme, kde Ïijeme, jak˘m jazykem mluvíme nebo
k jaké rase náleÏíme, dílem a slávou Nebeského Otce je uskuteãnit na‰i
nesmrtelnost a vûãn˘ Ïivot. (Viz MojÏí‰ 1:39.) Abychom Pánovi mohli
v tomto díle pomoci, znovuzfiídil na zemi knûÏství a povûfiil nás zodpo-
vûdností mít se navzájem rádi tak, jako má rád On nás. Na‰í zodpovûd-
ností a v˘sadou je pomáhat na‰im bratrÛm a sestrám získat poÏehnání,
která Nebesk˘ Otec pfiipravil pro ty, ktefií jsou vûrní.

Misionáfiská práce je dÛleÏitá, av‰ak pomáhání na‰im bratrÛm a sestrám
nekonãí tehdy, kdyÏ jsou pokfitûni. President Gordon B. Hinckley fiekl:
„Nemá absolutnû Ïádn˘ v˘znam dûlat misionáfiskou práci, pokud si
plody tohoto úsilí neudrÏíme. Tyto dvû vûci se nesmûjí oddûlovat. Tito
obrácení jsou velmi vzácní. KaÏd˘ obrácen˘ je syn nebo dcera BoÏí.
KaÏd˘ obrácen˘ pfiedstavuje velkou a závaÏnou zodpovûdnost. Je
naprosto nutné, abychom peãovali o ty, ktefií se stali na‰í souãástí.“
(„Vyhledávejte beránky, paste ovce“, Liahona, ãervenec 1999, 122.)

■ Pfieãtûte Luká‰e 22:32. Jak mÛÏeme jako nositelé knûÏství posilovat
druhé?

Na‰ím úkolem zde je navzájem si pomáhat zdokonalovat se. Je zapo-
tfiebí, abychom se o sebe jako dûti Pána vzájemnû starali. President
Hinckley fiekl: „Jsem pfiesvûdãen, Ïe ztratíme jen málo, velmi málo
tûch, ktefií do Církve pfiicházejí, budeme-li o nû lépe peãovat.“
(Liahona, ãervenec 1999, 123.)

Navazování pfiátelství v Církvi
Navazování pfiátelství znamená vzájemné povzbuzování a pomáhání si,
abychom se mohli tû‰it z plného poÏehnání evangelia. Znamená to b˘t
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ohledupln˘ a laskav˘, sdílet s druh˘mi záÏitky, slouÏit jim a mít je rád.
Pfiátelství s druh˘mi mÛÏeme navazovat tím, Ïe jsme sami dobr˘mi
pfiáteli a sousedy.

KdyÏ se s druh˘mi dûlíme o svÛj ãas, talenty a majetek, rozvíjíme tím
ducha jednoty. Pavel popisoval tuto jednotu, kdyÏ fiekl, Ïe noví ãlenové
Církve jiÏ nemají b˘t cizinci, ale „spolumû‰Èané svat˘ch“. (Efezsk˘m
2:19.)

Aãkoli máme b˘t pfiátel‰tí a pfiívûtiví vÛãi v‰em lidem a máme se snaÏit
chovat se k nim s láskou, základní knûÏskou zodpovûdností je pomáhat
nov˘m a ménû aktivním ãlenÛm a pfiátelit se s nimi. Církev nám v tom
pomáhá mnoha zpÛsoby. Poskytuje nám programy jako je napfiíklad
domácí uãení, v rámci kterého jsme povzbuzováni slouÏit sv˘m bra-
trÛm a sestrám. Dále máme shromáÏdûní, na kter˘ch se mÛÏeme vzá-
jemnû poznávat. V Církvi se také uãíme vyjadfiovat správnû svou lásku
a zájem o druhé.

Máme se také zajímat o ty rodiny, ve kter˘ch je nûkdo z ãlenÛ rodiny
neãlen. Tyto rodiny nás potfiebují. KdyÏ s nimi naváÏeme pfiátelství a
dáme jim najevo své porozumûní a lásku, mÛÏeme tûmto ãásteãnû
ãlensk˘m rodinám pomoci stát se sjednocen˘mi v evangeliu.

■ Napi‰te na tabuli seznam tûch, ktefií potfiebují na‰e pfiátelství.

Jak navazovat pfiátelství
To, jak naváÏeme pfiátelství s druh˘m ãlovûkem, záleÏí na okolnostech
a na tom, jak˘ k nûmu máme vztah. âlenové jedné rodiny vysvûtlili,
jak se spfiátelili s neznám˘m náv‰tûvníkem shromáÏdûní: „Neznám˘
náv‰tûvník, kter˘ sedûl vedle nás, se cítil stísnûnû. Díval se upfienû
dopfiedu a témûfi ned˘chal. Dokonce se ani neusmál na na‰e dvû malé
dûti, které nám vÏdy na‰ly nûjaké pfiátele. Po shromáÏdûní se manÏel
zeptal tohoto chlapíka s váÏnou tváfií, zda by k nám neza‰el na záku-
sek. Jeho podmraãen˘ obliãej uvolnil úsmûv. ‚Byl jsem zrovna pokfitûn
minul˘ t˘den a pak jsem se pfiestûhoval do va‰eho sboru,‘ vysvûtlil
nám. Od té doby se u nás zastavoval nûkolikrát za t˘den, byl nad‰en˘
[z rostoucího poznání evangelia], dychtiv˘ diskutovat o písmech a pln˘
obav z osobních záleÏitostí. Vidûli jsme, jak tento ná‰ bratr roste, a moc
jsme se z toho radovali. JiÏ nebyl neznám˘m cizincem.“ (Susan Spencer
Zmolek, „The Strangers within Our Gates“, Ensign, Mar. 1976, 49.)

Domácí uãení také nabízí pfiíleÏitosti k navazování pfiátelství. Jedna Ïena
vyprávûla o tom, jak ji se sv˘m synem jejich domácí uãitelé zapojili do
rÛzn˘ch ãinností: „Po bolestivém rozvodu jsem chtûla zaãít znovu, a tak
jsem se se sv˘m mal˘m synkem odstûhovala na jih, abych dokonãila stu-
dium na vysoké ‰kole. Myslela jsem si, Ïe podnebí bude teplé, a tak jsme
nechali svetry a pfiikr˘vky v úschovnû. JenÏe onu zimu nám byla v na‰í
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letní chatû, ve které táhlo, pûkná zima! Báli jsme se zapnout teplomety
nebo si od nûkoho vypÛjãit pfiikr˘vky. Nikoho jsem neznala. Mûla jsem
pocit, Ïe mezi ãleny na shromáÏdûní nezapadám, protoÏe jsem byla roz-
vedená, a v Ïádném pfiípadû jsem nechtûla, aby si o mnû nûkdo myslel, Ïe
jsem na [pfiítûÏ]. Byla jsem tak ráda, kdyÏ k nám pfii‰li domácí uãitelé!
Opravdu chtûli, abychom se cítili vítáni, a pfiicházeli pravidelnû, pfiestoÏe
jsme nemûli telefon a nebyli jsme vÏdy doma. âasto nás zvali, abychom
se zúãastnili jejich rodinn˘ch akcí. Nakonec mi nevadilo poÏádat je o
zapÛjãení pfiikr˘vek.“ (Susan Spencer Zmolek, Ensign, Mar. 1976, 47–48.)

■ Napi‰te na tabuli rÛzné zpÛsoby navazování pfiátelství, které byly
ilustrovány ve v˘‰e uveden˘ch pfiíbûzích.

KdyÏ k druh˘m chováme opravdovou lásku, nechceme se s nimi setká-
vat jen bûhem nedûlního shromáÏdûní, ale i jindy bûhem celého t˘dne.
MÛÏeme druhé pozvat k sobû na náv‰tûvu, mÛÏeme se setkávat na rÛz-
n˘ch spoleãensk˘ch, církevních a místních akcích. Navazování pfiátel-
ství je známkou pravého Svatého, kterého mûl JeÏí‰ na mysli, kdyÏ fiekl:
„Hostem jsem byl, a pfiijímali jste mne.“ (Matou‰ 25:34–36.)

NíÏe uveden˘ pfiíbûh ukazuje, jak dva bratfií projevili skuteãné pfiátelství.

Jeden mlad˘ muÏ byl osamûl˘ a ne‰Èastn˘. Nechodil pravidelnû na
shromáÏdûní a mûl problémy b˘t spolehliv˘ v církevních úkolech.
Dva muÏi, oba vdovci, pozvali tohoto mladíka, aby k nim chodil na
rodinné domácí veãery.

Zanedlouho se pro nûj pondûlí stalo nejdÛleÏitûj‰ím dnem v t˘dnu.
Zapojoval se do mnoha diskusí o evangeliu a pociÈoval touhu zaãít
se víc modlit. Netrvalo dlouho a jeho svûdectví jiÏ nebylo pasivním
poznáním, ale vroucím pfiesvûdãením o pravdû.

Tito dva bratfií ho pfiijali a nabídli mu to nejryzej‰í pfiátelství. Sedûli
vedle nûho na církevních shromáÏdûních, zvali ho k sobû na veãefii a
pomáhali mu se zafiizováním jeho domu.

Zanedlouho i on podával pomocnou ruku druh˘m a stal se zodpovûd-
n˘m ve sv˘ch církevních úkolech. KdyÏ jednou hovofiil se sv˘m zná-
m˘m o radosti, kterou pociÈuje v Ïivotû, jeho pfiítel se ho zeptal: „Jak
myslí‰, Ïe se to stalo?“

„NejdÛleÏitûj‰í roli v tom sehrála laskavost dvou pfiátel,“ odvûtil. „Mûl
jsem dÛvûru v jejich lásku a tato láska mi pomohla zvládnout to, o ãem
se mi ani nesnilo, Ïe dokáÏu.“ (Upraveno z Relief Society Courses of
Study, 1977–1978, 130.)

■ Dopi‰te k seznamu na tabuli zpÛsoby, kter˘mi tito dva bratfií navázali
pfiátelství s osamûl˘m ãlenem.
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10a âinnosti vhodné pro navazování pfiátelství

âINNOSTI VHODNÉ PRO NAVAZOVÁNÍ P¤ÁTELSTVÍ

âinnosti vhodné u vás doma
Pozvûte nûkoho na veãefii.

Pozvûte nûkoho ksobû na nûjakou oddychovou ãinnost.

Podívejte se spoleãnû na nûjak˘ dobr˘ televizní pofiad.

UkaÏte rodinné diapozitivy nebo fotografie.

Uspofiádejte piknik.

Uspofiádejte neformální veãírek.

Pracujte spoleãnû na nûjakém projektu.

âinnosti vhodné u nich doma 
Doneste jim nûjakou pozornost.

Naplánujte spoleãnû veãírek.

Pomozte jim pfii nastûhování, zakládání zahrádky nebo pfii
opravn˘ch pracích.

Nav‰tivte je.

Pohlídejte jim dûti.

âinnosti vhodné na vefiejnosti
Jdûte na nûjak˘ dobr˘ film nebo jin˘ program.

Vyzvednûte je cestou na tfiídní schÛzky (potom u vás doma
pfiipravte obãerstvení).

Jdûte spoleãnû na piknik.

Nav‰tivte spoleãnou akci dûtí, napfiíklad utkání v nûjaké
míãové hfie.
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Jeden bratr vyprávûl tento pfiíbûh o pfiátelství:

„Susan Munsonová [byla] aktivní ãlenkou Církve, která trpûlivû ãekala,
aÏ její manÏel, kter˘ nebyl ãlenem, projeví zájem o Církev. ManÏel jí
vÏdy fiíkal: ‚Vím, Ïe je to dobré pro tebe a pro dûti, miláãku, ale já pro-
stû nemám zájem.‘

To byla ãásteãnû pravda. Jack v‰ak [byl] také ost˘chav˘. … A tak se
Susan [nakonec] zeptala bratra Caldwella, vedoucího misie sboru, zda
by se s tím nedalo nûco udûlat. Bratr Caldwell jí slíbil, Ïe to projedná
na pravidelné t˘denní schÛzce s misionáfii.

Na této schÛzce … se rozhodlo, Ïe na zaãátek by mohlo b˘t nejlep‰í
uspofiádat sousedské posezení. PoÏádaly se tfii rodiny ãlenÛ, které
bydlely ve stejné oblasti, aby naplánovaly zahradní posezení pro
Munsonovi a Noblesovi, coÏ byla rodina, která se zajímala o Církev. …
V‰echny tfii rodiny se spojily ve snaze spfiátelit se s nimi.

Jack, kter˘ nejprve nechtûl pfiijít, byl pfiíjemnû pfiekvapen z toho, jak
byli v‰ichni uvolnûní a pfiirozenû pfiátel‰tí. NeÏ se veãer sch˘lil ke
konci, nad‰enû souhlasil s my‰lenkou uspofiádat dal‰í posezení –
piknik – za dva t˘dny. Nikdo nic nefiíkal o chození na shromáÏdûní,
av‰ak Allen Westover, se kter˘m Jack na veãírku mluvil o sv˘ch plá-
nech natfiít dÛm, se v sobotu objevil s Ïebfiíkem a pfiicházel pomáhat
nûkolik veãerÛ po práci. Steve Caldwell a Glen Rivers také nûkolikrát
pfii‰li pomoci.

KdyÏ pak ke konci onoho mûsíce mûlo kvorum star‰ích pfiipraven˘
projekt, Jack se tû‰il, aÏ pomÛÏe on jim. … Léto ubíhalo a Jack trávil
stále víc ãasu se ãleny Církve. Mluvilo se o rybáfisk˘ch prutech, o poli-
tice, o v˘chovû dûtí, o zahradniãení, o fie‰ení manÏelsk˘ch problémÛ a
o tom, jak zvládat stres v práci. Jack se zapojoval do rozhovorÛ a také
naslouchal. Bûhem spoleãensk˘ch veãerÛ s rÛzn˘mi rodinami do‰lo i
na rodinné domácí veãery a diskuse na duchovní téma. K velké radosti
Susan jí jednou veãer Jack sdûlil, Ïe je pfiipraven uãinit dal‰í krok a mít
lekce s misionáfii a … vstoupit do Církve.“

Jack pak dodal: „Není nic prÛhlednûj‰ího neÏ ‚pfiátelské‘ akce bez pfiá-
telsk˘ch pocitÛ. Pocity jsou na prvním místû.“ Poté nám doporuãil, Ïe
máme dobfie naslouchat druh˘m, zjistit, co má dotyãn˘ ãlovûk rád a co
nikoli, co podniká se svou rodinou a co dûlá v zamûstnání. ZdÛraznil,
Ïe je dÛleÏité, aby ti, se kter˘mi se chceme spfiátelit, vûdûli, Ïe se o nû
zajímáme. (Ernest Eberhard, „That Part-Member Family“, Ensign, July
1978, 38–39.)

■ Jaké zpÛsoby navazování pfiátelství zmínûné v tomto pfiíbûhu mÛÏeme
doplnit k seznamu napsanému na tabuli?
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■ UkaÏte pfiehled 10a „âinnosti vhodné pro navazování pfiátelství“.
ZmiÀte se o ãinnostech uveden˘ch v tomto pfiehledu, o kter˘ch jste
je‰tû nehovofiili. PoÏádejte bratry, aby navrhli dal‰í vhodné ãinnosti
pro navazování pfiátelství.

Závûr
Navazování pfiátelství je dÛleÏitou knûÏskou zodpovûdností. Pomáhá
novû obrácen˘m a dal‰ím ãlenÛm Církve pocítit, Ïe jsou vítaní a
potfiební, a motivuje je k úãasti v Církvi. KdyÏ pfiijmeme zodpovûd-
nost pomáhat druh˘m stát se aktivními v Církvi, pfiinese nám to
radost a uspokojení. Pán nám slíbil, Ïe tato radost potrvá vûãnû.

■ Pfieãtûte Nauku a smlouvy 18:15–16. Jak nám mÛÏe navazování pfiá-
telství pfiiná‰et radost?

■ PoÏádejte pfiedem povûfieného bratra, aby vydal svûdectví o tom,
jak mu pfiátelství s nûk˘m pomohlo.

V˘zva
Najdûte nûkoho, kdo je novû obrácen˘m, a spfiátelte se s ním. SnaÏte se
prohloubit pfiátelství s rodinami, pro které jste byli urãeni jako domácí
uãitelé. Vyberte ménû aktivní rodinu a tím, Ïe se s ní spfiátelíte, ji pfii-
veìte zpût k aktivitû v Církvi. Chovejte se pfiátelsky ke v‰em ãlenÛm
Církve a zvlá‰tû k tûm, ktefií jsou noví. Pokud ve va‰em okolí Ïije ãás-
teãnû ãlenská rodina, zapojte neãleny do církevních ãinností a akcí.

Pfiíprava uãitele
NeÏ budete uãit tuto lekci:

1. PoÏádejte nûjakého bratra, aby vydal svûdectví o tom, jak mu
pomohlo to, Ïe s nûk˘m navázal pfiátelství. MÛÏe to b˘t nedávno
obrácen˘ bratr, ãlen, kter˘ byl pfiiveden zpût k aktivitû v Církvi,
nebo nûkdo, kdo pomohl pfiivést k aktivitû nûkoho jiného.

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 prohloubit na‰e porozumûní roli otce jako patriarchy
v rodinû.

Úvod

■ UkaÏte obrázek 11a „Pán od otcÛ oãekává, Ïe povedou svou rodinu“.

President Spencer W. Kimball fiekl: „Pán na poãátku zorganizoval [své
dûti] tak, Ïe otec plodí, zaopatfiuje, miluje a fiídí rodinu, matka poãne,
rodí, vyÏivuje, krmí a vychovává, [a dûti] se uãí milovat, ctít a váÏit si
jeden druhého. Rodina pfiedstavuje velk˘ plán Ïivota, kter˘ pfiipravil a
zorganizoval ná‰ Otec v nebi.“ (Conference Report, Apr. 1973, 151;
nebo Ensign, July 1973, 15.)

■ Které otcovské zodpovûdnosti zde uvádí president Kimball?

„Titul otec je posvátn˘ a vûãn˘. Je pozoruhodné, Ïe ze v‰ech titulÛ,
které vzdávají ãest, úctu a obdiv BoÏství, jsme Ïádáni, abychom Boha
oslovovali jako Otce.“ (Father, Consider Your Ways [broÏura, 1973], 2.)

■ Zazpívejte si píseÀ „Nebeská vlast“ nebo si pfieãtûte její slova.
(ZNPPD 1, str. 71.)

Bûhem své sluÏby ve smrtelnosti hovofiil Spasitel o svém Otci ãasto a
s posvátnou úctou. Z písem se dozvídáme, Ïe znal svého Otce, protoÏe
s Ním rozmlouval a ãinil Jeho vÛli. (Viz Marek 14:36.) Máme se osobnû
fiídit Spasitelov˘m pfiíkladem úcty a respektu vÛãi svému Otci a uãit
tomu i své dûti.

■ Jak mÛÏeme projevovat úctu na‰emu Nebeskému Otci? Jak mÛÏeme
projevovat úctu svému pozemskému otci?

Otec, kter˘ je nositelem knûÏství, má Ïít tak, aby byl hoden toho, aby
ho jeho dûti naz˘valy posvátn˘m pojmenováním otec. Bude-li tak Ïít,
pfiipraví se na to, aby byl otcem na vûky. Je v moci kaÏdého z nás
radovat se se svou rodinou po celou vûãnost.
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Otec je patriarchou své rodiny

■ Pfieãtûte Efezsk˘m 5:23.

Nebesk˘ Otec ustanovil manÏela nebo otce hlavou domácnosti – pat-
riarchou rodiny. Jako ãlenové Církve jsme obzvlá‰tû poÏehnáni, pro-
toÏe máme knûÏství, které nám pomáhá b˘t schopn˘mi patriarchy.

KaÏdá rodina v Církvi je sama o sobû královstvím neboli správním
systémem. Otec je hlavou tohoto systému; je nejvy‰‰í autoritou
v domovû a pfiedsedá v‰em rodinn˘m ãinnostem. (Viz Joseph F.
Smith, Gospel Doctrine, 5th ed. [1939], 286–288.) President Joseph F.
Smith ohlednû toho napsal: „Nûkdy se stává, Ïe star‰í jsou poÏádáni,
aby dali poÏehnání ãlenÛm nûjaké rodiny. Mezi tyto star‰í mohou
patfiit presidenti kÛlÛ, apo‰tolové nebo dokonce ãlenové Prvního
pfiedsednictva Církve. Není správné, aby za tûchto okolností otec
ustoupil stranou a oãekával, Ïe star‰í budou fiídit vykonání tohoto
dÛleÏitého obfiadu. Otec je pfiítomen a je jeho právem a povinností,
aby pfiedsedal. Má vybrat jednoho, kter˘ provede pomazání olejem,
a dal‰ího, kter˘ bude proná‰et modlitbu a … má tak fiídit udûlení
tohoto poÏehnání evangelia ve svém domovû.“ (Gospel Doctrine, 287.)

Pán si pfieje, aby otec Ïehnal ãlenÛm své rodiny, nejen aby jim vládl.
Aby otec mohl takto Ïehnat své rodinû, musí pouÏívat knûÏství ve
spravedlivosti, aby mohl Ïehnat kaÏdému jednotlivû. Eldred G. Smith,
emeritní patriarcha Církve, vyprávûl o jedné Ïenû, která k nûmu pfii‰la
s Ïádostí o zvlá‰tní knûÏské poÏehnání:

„KdyÏ jsem se jí zeptal, proã chce dostat zvlá‰tní poÏehnání, odmítla
mi to fiíci. Dozvûdûl jsem se, Ïe její manÏel je ãlenem Církve a Ïe je
nositelem Melchisedechova knûÏství, a tak jsem strávil nemálo ãasu
snahou vysvûtlit jí zásadu knûÏského fiádu, podle kterého má otec ve
svém domovû Ïehnat ãlenÛm rodiny. [PoÏádal jsem ji], aby ‰la domÛ
a dostala poÏehnání od svého manÏela místo ode mû.

Za nûjakou dobu opût pfii‰la do mé kanceláfie, pfiipomnûla mi tento
záÏitek a vyprávûla mi, jak ode mû odcházela ponûkud roztrpãená. …

¤ekla, Ïe mi tehdy nechtûla fiíci, proã chtûla dostat poÏehnání, protoÏe
ho chtûla kvÛli tomu, Ïe se sv˘m manÏelem nemûli správn˘ vztah. A já
jsem ji poslal domÛ, aby poÏádala o poÏehnání svého manÏela, takÏe
byla pochopitelnû trochu rozladûná.

Poté v‰ak dodala: ‚Bylo to to nejlep‰í, co se mohlo stát.‘ Vyprávûla, Ïe
pfii‰la domÛ, modlila se o to, pfiem˘‰lela o tom a nakonec sebrala dost
odvahy na to, aby poÏádala manÏela o poÏehnání. Byl tím samozfiejmû
zaskoãen, ale ona byla trpûlivá; nechala ho, aby o tom popfiem˘‰lel,
aby o tom pfiemítal a aby se o to modlil; a nakonec jí dal poÏehnání.
Pak dodala: ‚V na‰í rodinû jsme nikdy nemûli lep‰í vztah neÏ od té
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doby, co mi dal ono poÏehnání.‘ “ (Conference Report, Apr. 1965, 115;
nebo Improvement Era, June 1965, 534.)

Domov je místem, kde se má rodina zdokonalovat – spoleãnû i kaÏd˘
ãlen jednotlivû. Otec má tento spoleãn˘ i osobní rÛst podporovat tím,
Ïe bude rodinû vÏdy pfiedsedat s láskou, moudrostí, vlídností, porozu-
mûním a trpûlivostí. Otec má jako patriarcha v domovû vést pfiíkladem.
Vûrní a poslu‰ní otcové, ktefií vedou svou rodinu ve spravedlivém
Ïivotû zde na zemi, pomáhají své rodinû b˘t hodna toho, aby spolu
Ïili na vûãnostech.

Jako patriarchové ve své rodinû se máme chovat ke své manÏelce a
dûtem s tou nejvût‰í úctou.

■ Pfieãtûte Efezsk˘m 5:25–28. Jak se máme chovat ke své manÏelce?

■ Pfieãtûte Efezsk˘m 6:4. Jak mají otcové vychovávat své dûti?

President N. Eldon Tanner fiekl: „KdyÏ si muÏ uvûdomí, Ïe je pozem-
sk˘m otcem duchovního dítûte BoÏího, nemÛÏe jinak neÏ silnû pocítit
svou zodpovûdnost vychovávat toto dítû se v‰í nûÏnou a láskyplnou
péãí, které je schopen.“ („Fatherhood“, Ensign, June 1977, 2.)

■ Pfieãtûte Nauku a smlouvy 121:41–45. Jak nám mohou tato slova Pánû
pomoci b˘t dobr˘mi patriarchy ve své rodinû?

V písmech je mnoho pfiíbûhÛ o otcích, ktefií byli dobr˘mi patriarchy.
Alma mlad‰í svolal své syny a dal kaÏdému radu a poÏehnání. (Viz Alma
35:16.) Král Beniamin uãil své syny rozumût písmÛm. (Viz Mosiá‰ 1:2.)
Adam i Lehi pfied svou smrtí poÏehnali sv˘m dûtem. (Viz NaS 107:53;
2. Nefi 3:1–25; 4:1–11.) Prostfiednictvím moci knûÏství tito proroci plnili
své patriarchální zodpovûdnosti vÛãi své rodinû. Prostfiednictvím knûÏ-
ství mÛÏeme i my b˘t spravedliv˘mi patriarchy ve své rodinû.

Zaji‰tûní základních rodinn˘ch potfieb
Otec má jako patriarcha rodiny zodpovûdnost pomáhat ãlenÛm rodiny
uspokojit jejich potfieby. KaÏd˘ má v prvé fiadû fyzické potfieby jako je
jídlo, pfiístfie‰í a obleãení.

■ Jaké jsou dal‰í základní potfieby, které má na‰e rodina? (Pi‰te postupnû
tyto potfieby na tabuli tak, jak je bratfii zmiÀují.)

Mít pocit, Ïe nás druzí potfiebují a Ïe nás mají rádi
KdyÏ budeme projevovat náklonnost ãlenÛm rodiny a budeme jim fiíkat,
Ïe je máme rádi, mÛÏeme uspokojit jejich potfiebu lásky a uznání. Star‰í
Loren C. Dunn nám dal tento pfiíklad:

„Vzpomínám si na jednu divadelní hru, která byla nedávno zfilmována.
Pojednávala o rodiãích, jejichÏ jediné dítû – syn – se vrátil z vojny. Otec
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a syn k sobû nikdy nemûli blízko. Byl to ten pfiípad, kdy otec i syn se
mûli vzájemnû rádi, ale nedokázali najít zpÛsob, jak tuto lásku vyjádfiit.
Jejich vzájemné nepfiátelství proto vzrostlo, protoÏe kaÏd˘ z nich si
myslel, Ïe ho ten druh˘ nemá rád. …

Nejkrásnûj‰ím okamÏikem hry bylo, kdyÏ tento chlapec fiekl svému
otci zhruba toto:

,Tati, kdyÏ jsem byl mlad‰í, vÏdy jsem ti mûl za zlé, Ïe jsi mi nefiekl, Ïe
mû má‰ rád. Pak jsem si ale uvûdomil, Ïe já jsem ti také nikdy nefiekl,
Ïe tû mám rád. A tak ti to fiíkám teì: Mám tû rád.‘

Byl to mocn˘ záÏitek – otec se synem se objali a po léta zadrÏovaná
láska a uznání nyní vyplynulo jako pfiíval na povrch.“ (Conference
Report, Apr. 1969, 22–23; nebo Improvement Era, June 1969, 52–53.)

■ Proã máme fiíkat ãlenÛm své rodiny, Ïe je máme rádi? Jak jinak jim
mÛÏeme ukázat, Ïe je potfiebujeme a Ïe je máme rádi?

Mít sebeúctu
KdyÏ budeme chválit ãleny rodiny za dosaÏené úspûchy, mÛÏeme jim
pomoci vytvofiit si úctu k sobû sam˘m. MÛÏeme je uãit, Ïe jsou BoÏí
dûti, a mÛÏeme jim pomáhat rozvíjet jejich talenty. To v‰e jim pomÛÏe
vybudovat si sebedÛvûru, pozitivní náhled sama na sebe a pocit, Ïe
jsou uÏiteãní. Rodiãe se mají neustále snaÏit chválit a povzbuzovat své
dûti. Dûti mají na oplátku bûÏnû rodiãÛm dûkovat. Jeden otec fiekl:
„Radûji bûhem celého rodinného domácího veãera dûti chválím, neÏ
abych je kritizoval. Spí‰e jim chci fiíkat, co jsem vidûl, Ïe dûlají správnû,
neÏ abych jim fiíkal, co dûlají ‰patnû.“ (Citováno Georgem Durrantem
v „A Gift from Heaven“, Ensign, Mar. 1971, 7.)

Rozumût smyslu Ïivota 
KaÏd˘ potfiebuje mít pocit, Ïe Ïivot má smysl. KdyÏ budeme ãleny rodiny
uãit evangeliu, mÛÏeme jim pomoci tuto potfiebu naplnit. KaÏd˘ potfie-
buje vûdût, Ïe pozemsk˘ Ïivot nám má pomoci rÛst a stát se takov˘mi,
jako je BÛh. Musíme uãit své dûti, Ïe smyslem na‰eho Ïivota na zemi je
nacházet klid a ‰tûstí a pfiipravit se na návrat k na‰emu Otci v nebi.

Vypûstovat si sebekázeÀ a b˘t schopen pracovat
Jednou se kdosi zeptal bratra Glenna E. Nielsona, presidenta velké naf-
tafiské spoleãnosti, jak˘ uãitel mûl na nûho nejvût‰í vliv. Odpovûdûl:
„MÛj otec … mû uãil radosti z dobfie vykonané práce. Uãil mû, jak na
vidle nabrat víc sena a jak postoupit o krok dopfiedu, kdyÏ jsem
nabrané seno házel na ÏebfiiÀák. VÏdy pfii tom poznamenal: ‚V‰echno je
snaz‰í a lehãí, kdyÏ k tomu pfiistoupí‰, neÏ kdyÏ od toho odstupuje‰.‘ “
(Church News, 25 Mar. 1978, 2.)

■ UkaÏte obrázek 11b „Otcové mají uãit své dûti pracovat“.
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Pfiínosy, které získáme, kdyÏ se nauãíme pracovat, jsou ilustrovány
v tomto pfiíbûhu: „Dva postar‰í sousedé se jednou dali do fieãi o svém
Ïivotû a o tom, jak se mají jejich dûti. JohnÛv nejstar‰í syn zrovna
dokonãoval studia na univerzitû a po celou dobu studia mûl vynikající
v˘sledky. JimÛv chlapec byl zrovna usvûdãen ze závaÏného trestného
ãinu a byl poslán do státní vûznice. Jim i John po celou dobu bydleli
vedle sebe, a kdyÏ jejich synové vyrÛstali, byli dobfií sousedé. Jejich
chlapci si spolu hrávali a chodili spolu do ‰koly. KdyÏ Jim rozebíral,
co se stalo, fiekl: ‚Jedin˘ rozdíl mezi Ïivotem mého syna a tvého byl
ten, Ïe ty, Johne, jsi choval krávu. Pamatuju si, Ïe kdyÏ si kluci spolu
hráli, tvÛj syn musel vÏdy odejít dfiív, aby mohl podojit krávu a nakr-
mit ji. Tím, Ïe jsi choval krávu, jsi uãil svého syna pfiijímat zodpovûd-
nost.‘ “ (1967–68 Priesthood Study Course: Aaronic Priesthood – Adult, 35.)

KaÏd˘ z nás má dávat sv˘m dûtem nûjakou práci. Také jim máme
dopfiát volnost k tomu, aby vyfie‰ily problémy, na které v dané práci
narazí; nemáme dûlat jejich práci za nû, ale máme jim pomáhat úspû‰nû
dokonãit zadané úkoly. (Viz lekce 15 „Spoleãná rodinná práce“.)

Zaji‰tûní duchovních potfieb ãlenÛ rodiny
Otcové, ktefií jsou nositeli knûÏství, mají právo a zodpovûdnost Ïehnat
ãlenÛm své rodiny knûÏsk˘m vedením a vykonávat pro nû pfiíslu‰né
knûÏské obfiady. Otcové mohou vést svou rodinu a Ïehnat jí níÏe uve-
den˘mi zpÛsoby:

1. Pfiedsedejte rodinû.

2. Provádûjte se sv˘mi dûtmi osobní pohovory. (President N. Eldon
Tanner vyprávûl, Ïe kdyÏ byl mlad‰í, jeho otec s ním míval poho-
vory: „Vysvûtlil mi, jak je knûÏství dÛleÏité a co musím dûlat, abych
ho byl hoden. Byl m˘m nejlep‰ím pfiítelem.“ [Conference Report,
Oct. 1978; nebo Ensign, Nov. 1978, 41.])

3. Dávejte své Ïenû a sv˘m dûtem poÏehnání útûchy. (Platí pouze pro
nositele Melchisedechova knûÏství.)

4. Dávejte nemocn˘m ãlenÛm rodiny poÏehnání pro uzdravení. (Platí
pouze pro nositele Melchisedechova knûÏství.)

5. Získávejte pro svou rodinu zjevení a inspiraci.

6. Ráno i veãer mûjte rodinnou modlitbu.

7. Îádejte ãleny rodiny, aby se pfied jídlem pomodlili a poÏehnali ho.

8. KaÏdé pondûlí veãer pofiádejte rodinn˘ domácí veãer.

9. Povzbuzujte ãleny rodiny k tomu, aby se zapojovali do misionáfiské
práce, do bádání v rodinné historii a aby se úãastnili chrámov˘ch
obfiadÛ.
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10. Buìte dobr˘m pfiíkladem a dodrÏujte pfiikázání.

11. Vytváfiejte ve svém domovû atmosféru lásky a porozumûní.

■ PoÏádejte pfiedem povûfieného nositele knûÏství, aby vydal svûdectví
o radosti z toho, kdyÏ je ãlovûk souãástí semknuté a milující rodiny.

Závûr
Podle Pánova plánu jsou manÏelé a otcové hlavou domácnosti a patriar-
chou rodiny. Z toho dÛvodu má otec rozvíjet láskypln˘ vztah dÛvûry a
spolupráce s manÏelkou a s dûtmi a má se starat o blaho kaÏdého ãlena
rodiny. NíÏe uvedené otázky vám pomohou zjistit, v ãem se mÛÏete
zlep‰it:

1. Vûnuji skuteãnû ãas tomu, abych se zajímal o svou rodinu?

2. Respektuji názory, pfiání, hmotné jmûní, atd. ãlenÛ rodiny?

3. Uvûdomuji si, Ïe kaÏd˘ ãlen mé rodiny je dÛleÏit˘?

4. Vyjadfiuji slovy lásku ãlenÛm své rodiny? Dávám jim najevo, Ïe je
mám rád?

President N. Eldon Tanner vysvûtlil: „B˘t otcem a patriarchální hlavou
rodiny je radostná v˘sada a poÏehnání a také závaÏná zodpovûdnost
spolu s nároãn˘m úkolem uãit a pfiipravovat ãleny rodiny na návrat
do pfiítomnosti jejich Nebeského Otce, kde se mÛÏe rodina nadále
spoleãnû tû‰it z vûãného Ïivota.“ (Ensign, June 1977, 2.)

V˘zva
Pro manÏele a otce: Rozumûjte zodpovûdnosti, kterou máte jako patriar-
cha ve svém domovû. Diskutujte o tom bûhem t˘dne s manÏelkou a
získejte její podporu a pomoc pfii plnûní sv˘ch povinností. Ctûte svého
otce – zÛstává va‰ím patriarchou i poté, co jste se oÏenil.

Pro mladé a svobodné muÏe: Ctûte své knûÏství. Pfiipravte se na to, abyste
jednou byli spravedliv˘m patriarchou ve svém vlastním domovû. Ctûte
svého otce – je patriarchou ve va‰í rodinû.

Dal‰í ver‰e z písem

■ Deuteronomium 6:1–7 (rodiãe mají uãit své dûti milovat Pána a
dodrÏovat Jeho pfiikázání)

■ Jozue 24:14–15 (rozhodnûte se, komu budete slouÏit)

■ 1. Timoteovi 3:4–5 (otcové mají dobfie spravovat svÛj domov)

■ Nauka a smlouvy 75:28–29 (otcové mají zabezpeãit svou rodinu)
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11b Otcové mají uãit své dûti pracovat.
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Pfiíprava uãitele
NeÏ budete uãit tuto lekci:

1. V pfiíruãce Povinnosti a poÏehnání knûÏství, ãást A si pfieãtûte lekci 12
„Zodpovûdnost otce za blaho rodiny“.

2. Pfiipravte se, abyste lekci mohli zahájit písní „Nebeská vlast“
(ZNPPD 1, str. 71).

3. Povûfite nûjakého nositele knûÏství, kter˘ má semknutou a milující
rodinu, aby vydal svûdectví o radosti, kterou ve své rodinû pociÈuje.

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 motivovat nás, abychom pfii vedení své rodiny vyhle-
dávali a následovali inspiraci Ducha Svatého.

Úvod
Star‰í Bruce R. McConkie vyprávûl v následujícím pfiíbûhu, proã máme
naslouchat Duchu:

„Jednou z m˘ch nejranûj‰ích vzpomínek z dûtství je jízda na koni jablo-
Àov˘m sadem. KÛÀ byl krotk˘ a dobfie vycviãen˘, a tak jsem se v sedle
cítil jako doma.

Jednoho dne v‰ak mého konû nûco vylekalo a on se rozbûhl spla‰enû
sadem. Pfieãnívající vûtve stromÛ mû vyhodily ze sedla a jedna noha
mi proklouzla tfimenem. Zoufale jsem visel na natrÏeném koÏeném
fiemenu. … Moje váha mûla fiemen pfietrhnout, ale z nûjakého dÛvodu
chvíli vydrÏel. Je‰tû jeden ãi dva skoky spla‰eného konû by fiemen pfie-
trhly nebo by mi ho vytrhly z rukou a já bych byl vleãen, zranûn nebo
zabit s nohou chycenou ve tfimenu.

Náhle se kÛÀ zastavil a já jsem si uvûdomil, Ïe nûkdo pevnû drÏí uzdu
a snaÏí se uklidnit tfiesoucí se zvífie. Témûfi okamÏitû mû otec strhl do
náruãe.

Co se stalo? Co pfiimûlo mého otce, aby mû zachránil zlomek vtefiiny
pfiedtím, neÏ bych sklouzl pod kopyta spla‰eného konû?

Otec sedûl doma a ãetl si noviny, kdyÏ v tom mu Duch na‰eptal: ‚BûÏ
rychle do sadu!‘

Bez chvilky zaváhání, aniÏ se ptal proã nebo z jakého dÛvodu, mÛj
otec vybûhl. KdyÏ byl v sadu, aniÏ by vûdûl, proã se tam ocitl, spatfiil
cválajícího konû a pomyslel si: Musím toho konû zastavit.

KdyÏ konû zastavil, na‰el mû. A tak jsem byl zachránûn pfied zranûním
nebo moÏnou smrtí.“ („Hearken to the Spirit“, Friend, Sept. 1972, 10.)

■ Co inspirovalo otce star‰ího McConkieho, aby vybûhl do sadu? Proã
bylo dÛleÏité, Ïe jeho otec uposlechl Ducha okamÏitû?
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■ PoÏádejte pfiedem povûfieného bratra, aby se podûlil o záÏitek, kdy
mu jako otci pomohl Duch Svat˘.

Duch Svat˘ mÛÏe vést rodinu
Jednou z na‰ich nejvût‰ích zodpovûdností na zemi je vést svou rodinu.
President N. Eldon Tanner vysvûtlil: „Otec si musí b˘t neustále vûdom
toho, Ïe rodina je tím nejdÛleÏitûj‰ím v jeho Ïivotû. … Právû v domovû je
v˘uka nejúãinnûj‰í a právû zde se utváfií Ïivot na‰ich dûtí.“ (Ensign, July
1973, 92.) President David O. McKay uãil, Ïe „Ïádn˘ jin˘ úspûch nemÛÏe
vynahradit selhání v rodinû“. (Citováno J. E. McCullochem v Home: The
Savior of Civilization [1924], 42; Conference Report, Apr. 1935, 116.)

Zodpovûdnost rodiãÛ uãit své dûti byla vÏdy dÛleÏitá, av‰ak tak, jak se
svût stává stále zlovolnûj‰í, stává se tato zodpovûdnost je‰tû dÛleÏitûj‰í.

KdyÏ jako rodiãe ãelíme souãasn˘m v˘zvám, mÛÏeme se domnívat, Ïe
nejsme dost moudfií nebo silní, abychom se ve vztahu ke své rodinû
vÏdy rozhodovali správnû. Pán tomu rozumí a pfiipravil pro nás zpÛ-
sob, kter˘m mÛÏeme získat potfiebné vedení. Tohoto vedení se nám
dostává prostfiednictvím Ducha Svatého.

Abychom mohli získat pomoc od Ducha Svatého, musíme Ïít podle pfii-
kázání. Duch Svat˘ nebude pfieb˘vat s tím, kdo bere pfiikázání na lehkou
váhu nebo kdo jich není poslu‰en. Chceme-li získat Jeho pomoc, musíme
neustále ãinit pokání z hfiíchÛ a jednat tak, jak by si to Pán pfiál.

KdyÏ si rodiãe uvûdomí, Ïe rodina je jejich prvofiadou zodpovûdností,
mohou najít útûchu ve vûdomí, Ïe se mohou modlit a Ïe se mohou
nechat vést Duchem Svat˘m, aby pro svou rodinu dûlali to, co je
správné. Napfiíklad jeden otec, „neÏ uãinil rozhodnutí pfiijmout práci
v jiném mûstû, usiloval o pomoc u Pána, a potom svolal rodinu. Zeptal
se ãlenÛ rodiny na radu ohlednû toho, zda je vhodné se pfiestûhovat,
a dal jim moÏnost, aby se obrátili k Pánu a získali odpovûì sami pro
sebe ohlednû toho, co mají dûlat. Poté, co se modlili, pocítili inspiraci,
stejnû jako jejich otec, Ïe se mají pfiestûhovat. A tak díky tomu, Ïe jim
dal pfiíleÏitost získat tutéÏ duchovní odpovûì, kterou získal on, mu
vûfiili a fiídili se jeho radou.“ (Henry B. Eyring, „Family Followership“,
Ensign, Apr. 1973, 32.)

Následujte vedení Ducha Svatého

■ Pfieãtûte 2. Nefiho 32:5.

Duch Svat˘ nám pomáhá vyfie‰it problémy a zodpovûdût otázky mnoha
zpÛsoby. Jedním z tûchto zpÛsobÛ je, Ïe nám vydává svûdectví o fie‰e-
ních, která jsou jiÏ napsána v písmech. KdyÏ se pot˘káme s problémy,
máme studovat písma, abychom na nû získali odpovûì. Budeme-li tak
ãinit, Duch Svat˘ nás povede k odpovûdím a dosvûdãí nám, Ïe tato
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fie‰ení jsou správná. Duch Svat˘ nám také pomáhá vzpomenout si na
to, co jsme se jiÏ jednou nauãili, ale co jsme zapomnûli. (Viz Jan 14:26.)

Aãkoli nám Duch Svat˘ mÛÏe pomoci a také pomÛÏe vyfie‰it na‰e
problémy, je pouze pomocníkem. Pravdûpodobnû za nás nevyfie‰í
na‰e problémy jen proto, Ïe poÏádáme o pomoc. V poãátcích Církve
se Oliver Cowdery nauãil, Ïe ãasto musíme udûlat více neÏ jen poÏá-
dat o odpovûdi.

■ Pfieãtûte Nauku a smlouvy 9:1–9. Co podle tûchto ver‰Û mÛÏeme
udûlat, neÏ se se sv˘m problémem obrátíme na Pána? (MÛÏeme to
promyslet nejprve ve své mysli.) Jak poznáme, zda rozhodnutí, ke
kterému jsme dospûli, je správné? (Zeptáme se Pána, kter˘ nám dá
poznat, zda je na‰e rozhodnutí správné.)

Dal‰ím zpÛsobem, jak˘m nám Duch Svat˘ pomáhá fie‰it problémy,
je, Ïe nám pfiímo zjevuje odpovûdi tich˘m a jemn˘m hlasem (viz
1. Královská 19:11–13) nebo nepfiímo tím, Ïe nám poradí prostfiednic-
tvím církevního vedoucího, ãlena rodiny, pfiítele, ver‰e z písem nebo
z jiného spolehlivého zdroje. Jindy nás Duch Svat˘ prostû nabádá pfii
na‰ich kaÏdodenních ãinnostech. Takové nabádání se mÛÏe jednodu‰e
projevit pocitem, Ïe máme strávit více ãasu s nûjak˘m ãlenem rodiny
nebo Ïe pro nûho máme udûlat nûco v˘jimeãného.

Aãkoli odpovûì na modlitbu mÛÏe pfiijít rÛzn˘mi zpÛsoby, Pán pro nás
pfiipravil zpÛsob, kter˘m mÛÏeme poznat, zda daná odpovûì pochází
od Nûho. ¤íká nám, Ïe pokud je uãinûné rozhodnutí správné, budeme
mít klid v srdci a v mysli. (Viz NaS 6:14–16, 22–14; 8:2.)

Odpovûì na na‰i modlitbu moÏná nepfiijde tak rychle, jak bychom si
pfiáli. Pán nás v‰ak miluje a ví, co je pro nás nejlep‰í. Nemáme se tedy
nechat odradit, kdyÏ odpovûì nezískáme okamÏitû. Máme se i nadále
modlit, Ïít spravedlivû, studovat písma a usilovat o vedení Duchem
Svat˘m.

KdyÏ obdrÏíme odpovûì na své modlitby, musíme se jí fiídit. NemÛ-
Ïeme oãekávat, Ïe Duch Svat˘ nám bude neustále pomáhat, budeme-li
ignorovat Jeho vnuknutí. I v pfiípadû, Ïe odpovûì neodpovídá na‰emu
pfiání nebo kdyÏ se zdá, Ïe od nás poÏaduje pfiíli‰ velké úsilí, musíme
b˘t ochotni uãinit to, k ãemu nás vede. V opaãném pfiípadû riskujeme,
Ïe ztratíme kontakt s Duchem Svat˘m a tím i Jeho útûchu a vedení.

Nûkterá rozhodnutí Pán ponechává na nás. Tato rozhodnutí se prostû
mohou t˘kat spí‰e toho, co se nám líbí, neÏ toho, co je správné nebo
‰patné. (Viz NaS 58:26–28; 60:5; 80:3.) V takovém pfiípadû máme pouÏít
zdrav˘ úsudek, kter˘ se opírá o na‰e znalosti a zku‰enosti.
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President Joseph Fielding Smith nám poskytl tuto radu: „Myslím, Ïe
já i vy a v‰ichni ãlenové Církve mají nade v‰echno na svûtû usilovat
o vedení Duchem Pánû. Do té míry, do jaké získáme vedení oním
Duchem, budeme proroky pro sebe samé i v osobních záleÏitostech
a zjistíme také, Ïe jsme v souladu s proroky, které Pán povolal do
Prvního pfiedsednictva a do Rady Dvanácti.“ (Joseph Fielding Smith:
A Prophet Among the People, ed. J. M. Heslop and Dell R. Van Orden
[1971], 24–25.)

Jak mÛÏe Duch Svat˘ Ïehnat na‰í rodinû
KdyÏ nás Duch Svat˘ vede, získáváme velká poÏehnání a následnû
mÛÏeme Ïehnat své rodinû. KdyÏ byl napfiíklad star‰í Bruce R.
McConkie chlapcem, jeho otec tím, Ïe uposlechl Ducha Svatého,
zachránil svého syna pfied úrazem. Budeme-li otevfiení vÛãi inspiraci
od Ducha Svatého a budeme-li jednat podle Jeho nabádání, mÛÏe se
nám dostat stejné ochrany.

Kromû toho, Ïe nás Duch Svat˘ mÛÏe chránit pfied fyzick˘m nebez-
peãím, mÛÏe nám také pomáhat vyvarovat se poku‰ení, která by
nám mohla ublíÏit duchovnû. Prostfiednictvím Ducha Svatého také
mÛÏeme poznat, Ïe je v na‰í rodinû nûco v nepofiádku. MoÏná má
nûkdo z rodiny nûjak˘ zvlá‰tní problém, o kterém si potfiebuje pro-
mluvit. Nebo má moÏná otázky t˘kající se Církve nebo má pocit,
Ïe nedokáÏe dodrÏovat pfiikázání tak dobfie, jak by mûl. S pomocí
Ducha Svatého mÛÏeme pomáhat své rodinû a posilovat ji. MÛÏeme
b˘t schopni ji uchránit pfied mnoh˘mi bolestmi a starostmi.

KdyÏ vedeme dûti ke kázni, máme také usilovat o vedení Ducha Svatého.
KdyÏ následujeme vedení Ducha Svatého a jednáme s dûtmi s láskou a
úctou, poznají, Ïe se jim jen snaÏíme pomoci. (Viz NaS 121:41–44.)

Duch Svat˘ nám mÛÏe pomoci pfii udílení otcovského poÏehnání.
MÛÏe nás nabádat k tomu, abychom své rodinû udûlili rady i ohlednû
problémÛ, kter˘ch si moÏná ani nejsou vûdomi. Takové poÏehnání
mÛÏe b˘t pro rodinou posvátn˘m záÏitkem.

■ UkaÏte obrázek 12a „Otcovské poÏehnání mÛÏe posílit ãleny rodiny“.

President Ezra Taft Benson vyprávûl následující záÏitek:

„Jednou ke mnû do kanceláfie … pfii‰el pro poÏehnání mlad˘ muÏ.
Mûl nûjaké problémy …; byl zmaten˘; mûl starosti a trápil se. A tak
jsme si chvíli povídali a já jsem mu fiekl: ‚PoÏádal jste nûkdy svého
otce o poÏehnání?‘ ‚No, nevím, jestli by tatínek nûco takového udûlal.
Není moc aktivní,‘ odpovûdûl. Já jsem v‰ak fiekl: ‚Je to ale vá‰ otec.‘
‚Ano, to je.‘ ‚Má knûÏství?‘ ‚Ano, je neaktivní star‰í.‘ ‚Máte ho rád?‘
zeptal jsem se. ‚Ano, mám. Je to dobr˘ ãlovûk, je hodn˘ na rodinu,
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na dûti,‘ odpovûdûl. … Já jsem fiekl: ‚Dobrá tedy, byl byste ochoten jít
domÛ a vyãkat pfiíleÏitosti a poÏádat svého otce, zda by vám nedal
poÏehnání on? Pokud to nepÛjde, vraÈte se a já vám rád pomohu,‘
fiekl jsem.

A tak tento mlad˘ muÏ ode‰el a asi za tfii dny se vrátil. ‚Bratfie Bensone,
to byla ta nejúÏasnûj‰í vûc, která se kdy u nás doma pfiihodila,‘ prohlásil.
‚Maminka s dûtmi, s m˘mi mlad‰ími bratry a sestrami, tam u toho
sedûli a maminka si utírala slzy z oãí. Pozdûji fiekla, jak za to byla
vdûãná. Otec mi dal nádherné poÏehnání.‘ A je‰tû dodal: ‚Bylo mi jasné,
Ïe mluvil ze srdce.‘ “ (God, Family, Country: Our Three Great Loyalties
[1974], 84.)

■ Proã byl otec tohoto mladého muÏe tím nejlep‰ím ãlovûkem, kter˘
mu v dané situaci mohl dát poÏehnání?

■ Jak poznáme, Ïe to, co proÏíváme, je vedeno Duchem Svat˘m?

Závûr
Pán nám dal vzácn˘ dar, aby nám pomohl rozhodovat se a fie‰it pro-
blémy. Tento dar je spoleãenství Ducha Svatého. Prostfiednictvím Ducha
Svatého se mÛÏeme pfiiblíÏit Nebeskému Otci a získat zjevení, abychom
spravedlivû vedli svou rodinu. Toto zjevení nám mÛÏe dodat ãást síly a
moudrosti, kterou ãlenové rodiny potfiebují, aby pfiekonali poku‰ení a
problémy. Jsme-li ochotni udûlat v‰e, co je v na‰ich silách, mÛÏeme si
b˘t jisti, Ïe Pán nám pomÛÏe. KdyÏ obdrÏíme tuto pomoc, mohou
nastat dvû dÛleÏité vûci: na‰e dûti se k nám budou obracet s prosbou
o útûchu a vedení a my sami se pfiiblíÏíme Pánu.

V˘zva
Studujte písma, abyste se nauãili, jak˘mi rÛzn˘mi zpÛsoby vám Duch
Svat˘ mÛÏe pomáhat. Tím, Ïe budete ãinit pokání, se uchovejte zpÛ-
sobil˘mi k tomu, abyste mohli b˘t vedeni Duchem Svat˘m. ¤iìte se
nabádáními, která od Nûho získáte, nehledû na to, jak obtíÏná se
mohou zdát.

Dal‰í ver‰e z písem

■ Luká‰ 12:11–12 (Duch Svat˘ nás nabádá k tomu, co máme fiíci)

■ Jan 16:13 (Duch ukazuje budoucí vûci)

■ 3. Nefi 28:11 (Duch Svat˘ svûdãí o Otci a o Synu)

■ Moroni 10:3–5 (mocí Ducha Svatého mÛÏeme poznat pravdu)

■ Nauka a smlouvy 39:6 (Duch Svat˘ nás uãí pokojn˘m vûcem)
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Pfiíprava uãitele
NeÏ budete uãit tuto lekci:

1. V pfiíruãce Povinnosti a poÏehnání knûÏství, ãást A si pfieãtûte lekci 30
„Dar Ducha Svatého“.

2. V pfiíruãce Zásady evangelia si pfieãtûte kapitolu 21 „Dar Ducha
Svatého“.

3. PoÏádejte z bratrÛ ve tfiídû nûjakého otce, aby se pfiipravil a vyprávûl
záÏitek o tom, jak mu jako otci pomohl Duch Svat˘.

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 nauãit se, jak mÛÏeme posilovat rodinu pomocí
rodinného domácího veãera.

Úvod
KaÏdá rodina má alespoÀ jednou t˘dnû strávit veãer pohromadû, aby
se navzájem uãila a posilovala. Církev k tomuto úãelu vyhradila pon-
dûlní veãer jako rodinn˘ domácí veãer.

■ UkaÏte obrázky 13a „KaÏdá rodina má mít jednou t˘dnû rodinn˘
domácí veãer“; 13b „Rodina je nejdÛleÏitûj‰í jednotkou v Církvi“;
13c „Souãástí rodinného domácího veãera má b˘t studium evange-
lia“ a 13d „Dûti potfiebují pomoc v rozvíjení duchovní vnímavosti“.

KaÏdá rodina je jiná, a tak jsou rÛzné i rodinné domácí veãery. Nûkte-
ré rodiny tvofií dva rodiãe s dûtmi, které Ïijí doma, jiné rodiny mají
jednoho rodiãe, dal‰í rodiny tvofií jen manÏel a manÏelka. Mnozí svo-
bodní dospûlí Ïijí sami nebo se spolubydlícími. NezáleÏí na tom, jak
velká je rodina nebo kdo ji tvofií, domácí veãer je urãen pro kaÏdého.
Rodiãe s dûtmi mají mít rodinn˘ domácí veãer kaÏd˘ t˘den. Ti, ktefií
jsou sami, budou poÏehnáni, pokud se budou úãastnit rodinn˘ch
domácích veãerÛ sami, s dal‰ími lidmi nebo rodinami.

„Neexistuje vhodnûj‰í místo pro v˘uku evangelia neÏ domov. Jen doma
se dûti mohou nauãit, jak vypadá rodinn˘ Ïivot, jehoÏ pÛvodcem je ná‰
Nebesk˘ Otec. Pondûlní veãer stráven˘ s rodinou udává ducha v‰ech
ostatních rodinn˘ch proÏitkÛ. Tento duch se pro ty, ktefií si ho uchová-
vají mezi sebou, stává zdrojem nejvût‰í radosti.“ (The First Presidency,
Family Home Evening [pfiíruãka, 1971], 4.)

Nenechte se odradit, pokud kaÏd˘ rodinn˘ domácí veãer nebude
ideální; je dÛleÏité prostû jen b˘t pohromadû. Pán nám slibuje, Ïe
budeme-li i nadále trpûlivû pofiádat rodinné domácí veãery, posílí
to na‰i rodinu.
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Plánujte a veìte rodinné domácí veãery
Je vhodné mít bûhem kaÏdého rodinného veãera krátkou rodinnou
radu nebo plánovací schÛzku, pfii které si mÛÏeme projít, co budou
jednotliví ãlenové rodiny dûlat bûhem následujícího t˘dne. To je
obzvlá‰tû uÏiteãné, je-li rodina poãetná.

Jeden otec fiekl, Ïe bûhem rodinné rady „se shromáÏdíme kolem jídel-
ního stolu, pfiiãemÏ tatínek vede radu, a diskutujeme o rodinn˘ch
záleÏitostech. … Hovofiíme o v‰ech moÏn˘ch dÛleÏit˘ch rodinn˘ch
oznámeních a mluvíme o tom, co se dûtem povedlo bûhem t˘dne, a
chválíme je za to. KdyÏ kaÏdé dítû sly‰í, jak o jeho [úspû‰ích] fiíkáme
ostatním ãlenÛm rodiny, pfiímo záfií hrdostí – a mohl bych dodat, Ïe
jeho rodiãe také.“ (Glen W. Harper, „Participation: Our Family Home
Evening Success Key“, Ensign, Dec. 1977, 17.)

Otcové jsou patriarchové své rodiny a mají rodinn˘m domácím veãerÛm
pfiedsedat. V nepfiítomnosti manÏela nebo otce má pfiedsedat manÏelka
nebo matka. Rodiãe mají kaÏd˘ rodinn˘ domácí veãer pfiedem napláno-
vat a zadat úkoly ãlenÛm rodiny.

■ UkaÏte obrázek 13e „Do rodinného domácího veãera se mají zapojit
v‰ichni ãlenové rodiny“.

Otec buì uãí lekci, nebo deleguje v˘uku manÏelce nebo dûtem. Ten, kdo
uãí, mÛÏe zadávat dodateãné úkoly, aby zapojil ostatní ãleny rodiny.

Bûhem rodinného domácího veãera je moÏné provozovat mnoho vhod-
n˘ch ãinností, jako napfiíklad ãíst písma, diskutovat o evangeliu, sdílet
svûdectví, vykonat projekt sluÏby, vyrazit na piknik nebo hrát nûjakou
rodinnou hru. Souãástí ãinností rodinného domácího veãera má b˘t
modlitba.

NíÏe je uveden vzorov˘ plán rodinného domácího veãera:

1. Vedoucí zpûvu: (jméno ãlena rodiny, kter˘ povede zpûv)

2. Úvodní píseÀ: (název náboÏenské písnû nebo písnû z Primárek)

3. Úvodní modlitba: (jméno ãlena rodiny, kter˘ se pomodlí)

4. Rodinné záleÏitosti: (vede hlava domácnosti)

5. Hudební vystoupení: (jméno ãlena rodiny, kter˘ si pfiipraví hudební
vystoupení)

6. Lekce z pfiíruãky Zásady evangelia: (jméno ãlena rodiny, kter˘ bude
uãit)

7. Diskuse a plánování na nadcházející t˘den

8. Závûreãná píseÀ: (název náboÏenské písnû nebo písnû z Primárek)

9. Závûreãná modlitba: (jméno ãlena rodiny, kter˘ se pomodlí)
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10. Zábavná ãinnost: (jméno ãlena rodiny, kter˘ tím byl povûfien)

11. Obãerstvení: (jméno ãlena rodiny, kter˘ tím byl povûfien)

Nemáme se zdráhat poÏádat i malé dûti, aby pomohly s v˘ukou lekce
na rodinném domácím veãeru. Jeden mlad˘ ãlen Církve vyprávûl:
„KdyÏ tatínek navrhl, abychom se v‰ichni v rodinû vystfiídali pfii
v˘uce lekce na rodinném veãeru, napadlo mû, Ïe to bude znít
legraãnû, aÏ fiekne: ‚Pfií‰tí t˘den bude mít lekci John.‘ Johnovi jsou
totiÏ tfii roky. A tak tatínek poÏádal Johna, aby si pfiipravil lekci, a
s maminãinou pomocí John uãil jednu z nejlep‰ích lekcí, které jsme
kdy na rodinném veãeru mûli. Radost, která záfiila z v˘razu toho
malého kluãiny, stála za víc, neÏ mu kdy budeme moci oplatit.“
(Citováno Lowellem Durhamem Jr. v „What Makes a Good Family
Home Evening“, New Era, June 1972, 13.)

KaÏd˘ ãlen rodiny mÛÏe pfiispût k tomu, aby se rodinn˘ domácí veãer
vydafiil. KaÏd˘ si mÛÏe na pondûlí veãer udûlat volno na rodinn˘
domácí veãer. KaÏd˘ také mÛÏe pomoci s pfiípravou nebo s v˘ukou
lekce nebo nûjaké ãinnosti na domácím veãeru. Men‰í dûti se rády
modlí, vedou hudbu, ãtou z písem, drÏí obrázky, úãastní se pfiedsta-
vení, uãí pfiíbûhy pomocí jednoduché flanelové tabule, rozdávají
obãerstvení a úãastní se dal‰ích ãinností. Matka nebo nûjaké star‰í dítû
jim mohou pomoci pfiipravit si bûhem t˘dne úkoly, které men‰í dûti
dostaly. Dûti se budou rodinn˘ch veãerÛ úãastnit mnohem radûji,
pokud je jejich rodiãe zapojují do ãinností a mají s nimi trpûlivost.

Jeden otec zjistil, Ïe peãlivé plánování bez lásky a trpûlivosti nezaruãí,
Ïe se rodinn˘ domácí veãer podafií:

„Pfied nûkolika lety jsem mûl jednou v pondûlí veãer trochu mrzutou
náladu. KdyÏ zaãal domácí veãer, dûti se navzájem po‰Èuchovaly a
fiádily. Rozãílil jsem se a zvolal na nû: ‚Sednûte si pofiádnû a nechte toho
vyvádûní nebo to ‰patnû dopadne!‘ Z mého rozãileného v˘razu dûti
pochopily, Ïe to myslím váÏnû. Uti‰ily se. Pokraãoval jsem: ‚Nechápu,
proã nemÛÏete chvíli sedût v klidu a poslouchat. Aby bylo jasno, nechci
od Ïádného z vás nic sly‰et, dokud nedokonãím lekci. Pak vám budu
dávat otázky a radil bych vám, abyste na nû znaly odpovûì.‘ …

Dokonãil jsem lekci a zaãal jim pokládat otázky. Znaly kaÏdou odpovûì.
Nauãil jsem je danému tématu dobfie. Pak jsem se jich zeptal: ‚Chcete se
je‰tû na nûco zeptat?‘

Nejstar‰í syn ti‰e fiekl: ‚Ano.‘ A pak se zeptal: ‚Mohla by pfií‰tí t˘den
uãit maminka?‘

To, co fiekl a co jsem sám pociÈoval, mi dalo najevo, Ïe ve snaze jednat
správnû jsem udûlal chybu. Uãil jsem lekci, ale ne rodinu. …
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Od té doby jsem se nûãemu nauãil. Dodnes dûtem nedovoluji, aby
pfiíli‰ zlobily – a ani se nezdá, Ïe by zlobit chtûly – ale nauãil jsem se
lep‰ímu zpÛsobu, jak je ukáznit. Dal jsem si pfiedsevzetí, Ïe se budu
ovládat, a s pomocí modlitby jsem to dokázal. Prostû nedovolím,
abych se bûhem rodinného domácího veãera rozãiloval.“

Tento otec na konci svého vyprávûní pfiidal tuto radu:

„Chovejte se k druh˘m pûknû. Uchovejte si své nejlep‰í a nejpfiátel‰tûj‰í
chování na doma. …

Rodinné domácí veãery nejsou totéÏ, co formální v˘uka v kapli. Nikde
není psáno, Ïe máme sedût na Ïidlích; ãasto sedíme na podlaze, aby se
kaÏd˘ cítil pohodlnû. …

Otcové se rozãilují, protoÏe si myslí, Ïe musejí zajistit, aby probûhla
v˘uka lekce a aby v‰ichni ãlenové rodiny dávali dobr˘ pozor. Tento pfií-
stup je ãásteãnû správn˘, av‰ak stane-li se z nûj posedlost, jsou z rodin-
n˘ch domácích veãerÛ jen nepfiíjemné záÏitky.“ (George D. Durrant,
Love at Home, Starring Father [1976], 44–46.)

■ Jak mÛÏeme vyuÏít modlitbu, abychom zlep‰ili rodinné domácí
veãery?

■ Kolik ãasu máme kaÏd˘ t˘den strávit pfiípravou rodinného domácího
veãera? Jak mÛÏe lep‰í plánování zlep‰it na‰e domácí veãery?

âlenové Prvního pfiedsednictva poloÏili rodiãÛm tuto otázku: „Trávíte
snahou o úspûch své rodiny a svého domova tolik ãasu, kolik ho trávíte
úsilím o úspûch ve spoleãnosti a v zamûstnání? Vûnujete svou nejlep‰í
tvÛrãí energii té nejdÛleÏitûj‰í jednotce ve spoleãnosti – rodinû, nebo je
pro vás vztah ke své rodinû jen rutinní, neuspokojivou souãástí Ïivota?“

A dále pokraãovali: „Chtûjí-li rodiãe a dûti dosáhnout oslavení rodiny,
musejí b˘t ochotni dávat rodinné zodpovûdnosti na první místo.“
(Family Home Evening [pfiíruãka, 1973], 4.)

Rodinn˘ domácí veãer posiluje rodinu

■ Vezmûte do ruky svazek proutkÛ nebo zápalek. ¤eknûte tfiídû, Ïe
pfiedstavují ãleny rodiny. Nyní ze svazku vyberte jeden proutek a
zlomte ho. ¤eknûte tfiídû, Ïe kdyÏ jsme sami, nejsme tak silní, jako
kdyÏ jsme s rodinou. Pak vezmûte provázek nebo gumiãku a svaÏte
proutky dohromady. ¤eknûte tfiídû, Ïe provázek pfiedstavuje stmelu-
jící vliv uãení evangelia. Pak ukaÏte, jak je tûÏké svázané proutky
zlomit. Vysvûtlete, Ïe jsme-li jako rodina sjednoceni a spojeni prav-
dami evangelia, jsme silnûj‰í.

Dobfie naplánované rodinné domácí veãery, které se konají kaÏd˘
t˘den, nám mohou pomoci podporovat ãleny rodiny, aby pfiekonali
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‰patné vlivy, které jsou ve svûtû. Satan útoãí na spravedlivost a pouÏívá
k propagaci hfiíchu a zlovolnosti mnoho rÛzn˘ch poku‰ení. MládeÏ je
jeho zvlá‰È oblíben˘m terãem. Budeme-li mladé lidi doma uãit evange-
liu a budeme-li je duchovnû posilovat, budou schopni lépe odolávat
poku‰ením, kter˘m ve svûtû ãelí.

„Pfii domácích veãerech i jin˘ch pozitivních rodinn˘ch ãinnostech si
mÛÏeme du‰i naplnit vûcmi BoÏími, ãímÏ neposkytneme zlu prostor
k tomu, aby se usídlilo v na‰em srdci nebo mysli.“ (The First Presidency,
Family Home Evening [pfiíruãka, 1972], 4.)

V roce 1915 nám První pfiedsednictvo Církve dalo toto zaslíbení:
„Pokud Svatí budou poslu‰ni této rady [aby pofiádali rodinné domácí
veãery], slibujeme, Ïe díky tomu získají velká poÏehnání. Vzroste
láska v domovû a poslu‰nost vÛãi rodiãÛm. V srdci mlad˘ch v Izraeli
se rozvine víra a oni budou mít moc zvítûzit nad zlovoln˘mi vlivy a
poku‰eními, které na nû útoãí.“ („Home Evening“, Improvement Era,
June 1915, 734.)

■ Jaká poÏehnání získala va‰e rodina díky rodinnému domácímu veãeru?

Program rodinného domácího veãera mÛÏe v na‰em domovû posilovat
lásku a pokoj. KdyÏ tato atmosféra lásky a pokoje poroste, na‰e rodiny
pocítí touhu Ïít podle evangelia a vût‰ina svárÛ a sporÛ zmizí. KdyÏ se
na‰e rodiny spoleãnû modlí, zpívají a diskutují o evangeliu, Duch Pánû
mÛÏe vstoupit do na‰eho domova a nahradit tak jakéhokoli ducha roz-
broje, kter˘ se tam mÛÏe nacházet.

Star‰í Marion D. Hanks vyprávûl pfiíbûh z osobního Ïivota o tomto
Duchu: „Na konci jednoho vydafieného rodinného domácího veãera –
veãer pfied chrámov˘m sÀatkem na‰í milé dcery – jsem poklekl s rodi-
nou. Myslím, Ïe jí nebude vadit, kdyÏ vám prozradím, Ïe poté, co jsme
se smáli i plakali a zavzpomínali si, byla dcera poÏádána, aby se
pomodlila. Moc si nevzpomínám na to, co fiíkala v modlitbû, na slzy,
radost a krásná slova, ale pamatuji si jednu my‰lenku: podûkovala
Bohu za bezpodmíneãnou lásku, jíÏ se jí dostalo. V tomto Ïivotû nedo-
stáváte moc pfiíleÏitostí k tomu, abyste jásali a proÏívali trochu toho
úspûchu, ale já jsem se onoho veãera cítil bájeãnû.“ (Conference Report,
Oct. 1971, 119; nebo Ensign, Dec. 1971, 106.)

■ Jak mÛÏe pravidelné pofiádání rodinného domácího veãera vnést do
na‰eho domova více lásky a pokoje? Jak mohou tyto veãery pomáhat
ãlenÛm rodiny bojovat se silami zla? (Odpovûdi pi‰te na tabuli.)

■ PoÏádejte pfiedem povûfiené bratry, aby se podûlili o nûjaké v˘jimeãné
záÏitky, které zaÏili pfii rodinném domácím veãeru.
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13e Do rodinného domácího veãera se mají zapojit v‰ichni ãlenové rodiny.
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Závûr
Rodinn˘ domácí veãer je souãástí Pánova zámûru pomoci nám vrátit
se k Nûmu. Je to chvíle, která je rezervována pro to, abychom své
dûti uãili zásadám evangelia a abychom pomáhali rodinû sbliÏovat
se v lásce a porozumûní. Tyto spoleãné veãery nám mohou pomoci
posílit svou rodinu a uãí nás, jak Ïít spoleãnû ve vût‰í lásce a harmo-
nii. âlenové rodiny tak budou lépe schopni bojovat se ‰patn˘mi
vlivy, které ve svûtû jsou.

„Znovu co nejnaléhavûji vyz˘váme rodiãe, aby kolem sebe shromáÏ-
dili své dûti s láskou a trpûlivostí a porozumûním a pouãovali je o
pravdû a spravedlivosti. … Domov je nejpfiednûj‰í a nejúãinnûj‰í
místo, kde se dûti uãí o Ïivotû.“ (The First Presidency, Family Home
Evening [pfiíruãka, 1975], 3.)

V˘zva
Pokud je‰tû nepofiádáte pravidelné rodinné domácí veãery, zaãnûte
s nimi tento t˘den. S modlitbou je naplánujte tak, aby naplnily potfieby
va‰í rodiny. Zapojte v nejvût‰í moÏné mífie v‰echny ãleny rodiny do
rodinného domácího veãera.

Dal‰í ver‰e z písem

■ Mosiá‰ 4:14–15 (rodiãe mají uãit dûti pravdû)

■ Nauka a smlouvy 68:25 (rodiãe mají uãit dûti nauce)

Pfiíprava uãitele
NeÏ budete uãit tuto lekci:

1. Pro pfiedvedení názorné ukázky, jejíÏ pouÏití je navrÏeno v této
lekci, si pfiipravte nûkolik proutkÛ nebo zápalek.

2. PoÏádejte nûkolik bratrÛ, aby se pfiipravili a struãnû vyprávûli o
nûjak˘ch v˘jimeãn˘ch záÏitcích, které proÏili pfii rodinn˘ch domá-
cích veãerech.

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 v tom, abychom posilovali rodinu
spoleãnou zábavou.

Úvod

■ UkaÏte obrázek 14a „Spoleãná zábava posiluje rodinu“.

■ PoÏádejte dva pfiedem povûfiené bratry, aby se podûlili o své nejra-
dostnûj‰í záÏitky s rodinou. PoukaÏte na to, Ïe dÛleÏitou souãástí
Ïivota podle evangelia jsou spoleãné rodinné ãinnosti.

Star‰í Marion D. Hanks vyprávûl tento pfiíbûh:

„Mladí lidé chtûjí a zaslouÏí si mít takové rodiãe a takovou rodinu,
na kterou mohou b˘t hrdí. … Vliv dobré rodiny je pfiíhodnû zachycen
v tomto vyprávûní z neznámého zdroje:

,Byl nádhern˘ fiíjnov˘ den. S manÏelem Artem jsme byli v pfiístavi‰ti
ãlunÛ a pomáhali jsme na‰emu pfiíteli Donovi vytáhnout jeho malou
plachetnici na bfieh. Art si posteskl, Ïe do pfií‰tího léta, kdy budeme
moci v‰ichni opût vyplout, je daleko. „Mûli byste zaãít lyÏovat jako
my a mûli byste cel˘ rok o zábavu postaráno,“ fiekl na to Don.

„Není to ale moc nákladné?“ zeptala jsem se.

Don se napfiímil a usmál se. „Je to zvlá‰tní,“ odvûtil. „Bydlíme ve sta-
rém domû. … Po celá léta ‰etfiíme na renovaci koupelny. PokaÏdé v‰ak
v zimû vybereme z banky peníze a vyrazíme nûkolikrát s rodinou na
lyÏe. Ná‰ nejstar‰í syn je teì na vojnû a ãasto se v dopisech zmiÀuje o
tom, jaká to byla na tûch v˘letech zábava. Víte, nedovedu si pfiedstavit,
Ïe by psal domÛ: ‚Páni, to ale máme nádhernou koupelnu, co?‘ “
(Conference Report, Apr. 1968, 57; nebo Ensign, June 1968, 75.)

■ Jak tato rodina posilovala svou jednotu?

Vût‰ina z nás ráda tráví ãas nûãím smyslupln˘m. Práce, zvelebování
církevních povolání, odpoãinek, zdokonalování sebe sama – to v‰e je
dÛleÏité a zabírá nám to mnoho ãasu. Nicménû tyto aktivity nemusejí
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14a Spoleãná zábava posiluje rodinu.
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b˘t tûmi nejcennûj‰ími v na‰em Ïivotû. Zamyslete se nad tím, jak byste
odpovûdûli na následující otázky:

■ Které ãinnosti v mém Ïivotû jsou nejdÛleÏitûj‰í?

■ Vûnuji dost ãasu ãinnostem, které v mém Ïivotû mají nejvût‰í v˘znam?

■ Jak si mohu zorganizovat Ïivot, abych mûl více ãasu na nejdÛleÏitûj‰í
ãinnosti?

Jedním z nejdÛleÏitûj‰ích zpÛsobÛ, jak strávit ãas, je b˘t se svou rodinou.
KaÏdodenní rutinní záleÏitosti, osobní zájmy nebo ‰patné plánování
v‰ak mohou zpÛsobit, Ïe si osvojíme nesprávné návyky a promarníme
ãas, kter˘ jsme mohli strávit s rodinou. Av‰ak nehledû na to, v jaké jsme
situaci, si musíme najít ãas na svou rodinu a hledat zpÛsoby, jak zlep‰o-
vat rodinné vztahy.

■ Co sbliÏuje rodinu? (MoÏné odpovûdi: vzájemná péãe, projevování lásky,
sdílení toho, co máme, dûlání vûcí pro druhé a spoleãné ãinnosti.)

âinnosti, které sbliÏují rodinu
Vût‰ina z nás vzpomíná na radost ze spoleãn˘ch rodinn˘ch záÏitkÛ
v dûtství. Jedna matka poznamenala:

„KdyÏ pfiem˘‰lím o svém dûtství a dospívání, témûfi s úctou si vybavuji
milé vzpomínky na to, co jsme jako dûti dûlaly spoleãnû s matkou a
otcem. Pamatuji si, Ïe tehdy toho ve mûstû nebylo moc, co bychom
dûlat mohli, a tak jsme si museli hledat zábavu doma. Vzpomínky na
na‰e rodinné oslavy a jiné volné chvíle s rodinou bych ani za nic nevy-
mûnila za v‰echny ty dne‰ní náv‰tûvy kina, bowlingu a restaurace. …

Rozhodla jsem se, Ïe se ze v‰ech sil budu snaÏit dûlat se svou rodinou
to, co do na‰eho domova pfiinese Ducha Pánû tak, jako Jím byl naplnûn
domov m˘ch rodiãÛ. Chci, aby mé dûti mûly to velké poÏehnání, Ïe
budou mít vzpomínky, které jsou mi tak drahé.“ (Family Home Evening
Manual [1968], 184–185.)

Podobnû jako tato matka se i my máme snaÏit pfiipravit pro svou
rodinu pozitivní záÏitky. âinnosti, které se nám nabízejí mimo domov,
pro nás nûkdy nejsou pfiijatelné, protoÏe nám nepomáhají budovat
jednotu v rodinû a blízk˘ vztah k Nebeskému Otci. Na‰i církevní
vedoucí si uvûdomují rostoucí potfiebu spoleãné rodinné zábavy a
radí nám, abychom rodinné ãinnosti plánovali. President David O.
McKay nám napfiíklad radil, abychom ze svého domova uãinili atrak-
tivní místo a pofiádali doma více ãinností. (Viz Gospel Ideals [1954],
485–486.) Pokud tak uãiníme, na‰e dûti budou s radostí a hrdostí zvát
své pfiátele k sobû domÛ, protoÏe domov se stane vfiel˘m, pfiátelsk˘m
a radostn˘m místem.
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■ Jaké ãinnosti podporují jednotu v rodinû? (Napi‰te odpovûdi na
tabuli. K seznamu odpovûdí dopi‰te dal‰í zde uvedené ãinnosti: psát
pravidelnû nûkomu, kdo bydlí daleko od domova; vyrobit rodinné
album s v˘stfiiÏky; vymyslet a hrát nûjakou hru; udûlat nûco dobrého
k snûdku po nûjaké ãinnosti; pofiádat veãer se zpûvem; pofiádat veãer
zamûfien˘ na rÛzné koníãky; vyrobit papírového draka a jít s ním
létat; stfiídat se kaÏd˘ t˘den v pfiedãítání z oblíbené knihy nebo
pomoci jiné rodinû.)

Jeden otec vyprávûl, jak pomohl sjednotit svou rodinu:

„KdyÏ jsem byl povolán jako president misie, bál jsem se, Ïe v této
dobû, která je v Ïivotû m˘ch osmi dûtí tak dÛleÏitá, nebudu mít moÏná
dost ãasu na to, abych byl dobr˘m otcem. Byl jsem pfiesvûdãen, Ïe to,
Ïe jsem otec, je dÛleÏitûj‰í povolání od Pána neÏ to, Ïe jsem presiden-
tem. To znamenalo, Ïe i kdyÏ se oddám práci pro misii, svou oddanost
otce zdvojnásobím. Uvûdomoval jsem si, Ïe proto, abych mohl efektivnû
pfiedsedat misii, musím nejprve správnû pfiedsedat doma. Trávil jsem
hodnû ãasu s rodinou, neboÈ jsem vûdûl, Ïe to jsou jediní lidé, ktefií na
konci misie budou stále se mnou. Pokud budou mít pocit bezpeãí a
radosti na zaãátku na‰í misie, pÛjde v‰e od dobrého k lep‰ímu.

Jedním z prvních úkolÛ, které jsem si dal, bylo pfiehodit lano pfies
vysokou vûtev na velkém jasanu, kter˘ se pnul na zahrádce pfied
na‰ím domem. [Jeden misionáfi] pak vy‰plhal nahoru a lano pfiivázal
k vûtvi. Tak se u misijního domu zrodila obrovská houpaãka. A díky
houpaãce si na‰e mlad‰í dûti okamÏitû na‰ly kamarády ze sousedství.

Nûkolik mûsícÛ po na‰em pfiíjezdu jsme se zúãastnili semináfie pro
misijní presidenty. KaÏd˘ president byl dotázán, co bylo podle jeho
názoru doposud nejlep‰ím nápadem, a poté podal zprávu o nûãem,
co nûjak˘m zpÛsobem pozvedlo úroveÀ práce. KdyÏ pfii‰la fiada na mû,
fiekl jsem: ‚To nejlep‰í, co jsem dosud udûlal, bylo, Ïe jsem postavil hou-
paãku.‘ V‰ichni se smáli. President S. Dilworth Young se uÏasle zeptal:
‚CoÏe?‘ Popsal jsem houpaãku a vysvûtlil jsem, Ïe m˘m hlavním cílem
je b˘t dobr˘m otcem. … Houpaãka se pro mû stala symbolem stanovení
si priorit. Pak pfii‰el na fiadu basketbalov˘ ko‰ a pískovi‰tû. Z na‰eho
dvora se stalo hfii‰tû, na nûmÏ jsem s na‰imi dûtmi strávil hodnû ãasu a
kde ony proÏily tfii ‰Èastné roky. Myslím, Ïe budou navÏdy s radostí
vzpomínat na dobu strávenou v Kentucky a Tennessee.“ (George D.
Durrant, Love at Home, Starring Father [1973], 18–20.)

■ Co tento otec udûlal pro to, aby pomohl vytvofiit rodinnou jednotu?

■ PoÏádejte nûjakého bratra, aby pfieãetl Kazatele 3:1–8.

V tûchto ver‰ích se fiíká, Ïe „v‰eliká vûc má jist˘ ãas, a kaÏdé pfiedse-
vzetí pod nebem svou chvíli“, i ãas pro smích. Nehledû na to, jak jsme
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zaneprázdnûni, máme si s rodinou udûlat ãas na odpoãinek a na spo-
leãnou zábavu. Ná‰ domov má b˘t naplnûn smíchem a radostí.

I práce mÛÏe b˘t zábavná, kdyÏ se k ní budeme stavût správn˘m zpÛ-
sobem. Napfiíklad v rodinû s mal˘mi dûtmi mÛÏeme k práci na zahradû,
k úklidu domu nebo k mytí nádobí pfiistupovat jako ke hfie. To dûtem
pomÛÏe udrÏet si nad‰ení i zájem. Podobn˘ pfiístup nám mÛÏe pomoci
vést rodinu k radostnému vyváÏenému Ïivotu mezi prací, odpoãinkem
a hrou.

Plánování rodinn˘ch ãinností
Rodinné ãinnosti, které se vydafií, jsou obvykle ty, které jsou pfiedem
naplánovány. NíÏe uvedené námûty nám mohou pomoci plánovat a
realizovat rodinné ãinnosti:

1. Napi‰te si seznam ãinností, které se líbí v‰em ãlenÛm rodiny. Tento
seznam mÛÏete vytvofiit bûhem rodinného domácího veãera.

2. Vyberte z tohoto seznamu nûjakou ãinnost.

3. Vyberte datum uskuteãnûní této ãinnosti. Abyste se vyhnuli kon-
fliktÛm, napi‰te toto datum do rodinného kalendáfie.

4. Naplánujte danou ãinnost spoleãnû, zapojte v‰echny. Dejte jednotliv˘m
ãlenÛm rodiny nûjak˘ úkol.

5. Propagujte danou ãinnost v rodinû – mluvte o ní s nad‰ením.

6. Je-li to nutné, u‰etfiete pro danou ãinnost potfiebné peníze.

7. Realizujte ji!

■ Co dal‰ího mÛÏeme dûlat pfii plánování a realizování rodinn˘ch
ãinností?

Po skonãení ãinnosti máme pfiem˘‰let o tom, jak rodinnou zábavu
vylep‰it. Máme si poloÏit otázku, co by mohlo pfiispût k tomu, aby se
daná ãinnost vydafiila je‰tû lépe, a co by je‰tû více rodinu sblíÏilo. Tak
budeme pravdûpodobnû ménû opakovat tytéÏ chyby a mÛÏeme spo-
leãnû plánovat pfií‰tí ãinnost je‰tû lépe.

Rodinné ãinnosti si máme zaznamenat do své rodinné historie a do
osobních deníkÛ, a je-li to moÏné, máme k tomu pfiipojit fotografie a
rÛzné pfiedmûty na památku. Tím, Ïe si pfiipomínáme, co pûkného
jsme spolu proÏili, roste na‰e vzájemná láska.

Otcové si mají také naplánovat ãas, kter˘ stráví s jednotliv˘mi ãleny
rodiny zvlá‰È. To je dobr˘ zpÛsob, jak se otec mÛÏe sblíÏit se sv˘mi
dûtmi. KdyÏ se otec snaÏí strávit ãas s kaÏd˘m dítûtem zvlá‰È, dûti
pocítí, Ïe jsou pro nûj dÛleÏité a Ïe je má rád.
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Spontánní ãinnosti mohou také sblíÏit rodinu. Tyto pfiíleÏitosti jsou
cenné a máme je vyuÏívat.

âinnosti posilují rodinu
NíÏe uveden˘ pfiíbûh ukazuje, co dûti po svém otci nejvíce chtûjí:

„326 dûtí ‰kolního vûku z oblasti poblíÏ Indianapolis bylo poÏádáno,
aby anonymnû napsaly, co si myslí o svém otci.

Uãitelka doufala, Ïe ãtení písemn˘ch prací by mohlo pfiilákat otce, aby
alespoÀ jednou pfii‰li na setkání rodiãovského sdruÏení.

A vy‰lo jí to.

Otcové se dostavili a pfiijeli v [levn˘ch i luxusních] autech. Byli mezi
nimi fieditel banky, dûlník, odborn˘ pracovník, úfiedník, obchodník,
vymûfiovaã, farmáfi, akciov˘ magnát, prodavaã, pekafi, krejãí, v˘robce
a stavitel – kaÏd˘ z nich mûl jednoznaãn˘ odhad sebe sama, co se t˘ãe
vydûlan˘ch penûz, dovednosti a poctivosti ãi vzezfiení. …

Uãitelka náhodnû vybírala ze stohu papírÛ písemné práce. ‚Mám rád
tatínka,‘ ãetla z kaÏdé práce. A dÛvodÛ bylo mnoho: udûlal mi domeãek
pro panenky, ‰li jsme sáÀkovat, uãil mû stfiílet, pomáhá mi s domácími
úkoly, chodíme spolu do parku, dal mi selátko, které mohu vykrmit a
prodat. Vût‰ina písemn˘ch prací dûtí mohla b˘t zkrácena do tûchto
slov: ‚Mám rád tatínka, protoÏe si se mnou hraje.‘

Ani jedno dítû se nezmínilo o rodinném domu, autû, okolí bydli‰tû,
jídle nebo obleãení.

Otcové pfii‰li na toto setkání ze v‰ech moÏn˘ch spoleãensk˘ch vrstev.
KdyÏ odcházeli, dali by se rozdûlit do dvou skupin: jedni byli pro své
dûti kamarády, druzí pro nû byli cizí lidé.

Îádn˘ muÏ není pfiíli‰ bohat˘ ani pfiíli‰ chud˘ na to, aby si hrál se
sv˘mi dûtmi.“ (Bryant S. Hinckley, Not by Bread Alone [1955], 84.)

KdyÏ si s rodinou hrajeme, ãasto máme pfiíleÏitost uãit nûjak˘m zása-
dám evangelia. Budeme-li zaãínat rodinné ãinnosti modlitbou, nauãí to
na‰e dûti tomu, jak je modlitba dÛleÏitá. Urovnání neshod, ke kter˘m
mÛÏe dojít bûhem hry, nauãí dûti, jak vycházet s druh˘mi a jak brát
ohledy na jejich názory. Vzájemná pomoc a spoleãná t˘mová práce je
nauãí zodpovûdnosti a spolupráci. Spoleãná zábava pomÛÏe v‰em ãle-
nÛm rodiny vytvofiit si pozitivní a radostn˘ postoj.

Po urãité dobû se z rodinn˘ch ãinností ãasto stávají rodinné tradice.
Nûkteré rodiny pofiádají rodinné se‰losti; jiné spolu jezdí na dovolenou,
nav‰tûvují chrám nebo chodí na ryby ãi na lov; dal‰í rodiny zakládají
rodinné hudební skupiny nebo se vûnují spoleãnému koníãku. Rodiny
mohou vytváfiet mnoho rÛzn˘ch dobr˘ch tradic, pfiiãemÏ v‰echny tyto
tradice jsou cenné, protoÏe pfiispívají k rodinné soudrÏnosti.
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■ Vyzvûte nûkolik bratrÛ, aby vyprávûli o tom, jak spoleãná hra posílila
jejich rodinu.

Nûktefií z nás jsou natolik zamûstnáni prací nebo církevními ãinnostmi,
Ïe zanedbávají svou rodinu. To na‰eho Nebeského Otce netû‰í. Jeden
muÏ, kter˘ strávil vût‰inu svého Ïivota ve sluÏbû Církvi, si jednoho dne
uvûdomil, Ïe ztrácí svého syna. Netrávil s ním moc ãasu a v dÛsledku
toho si tento otec a syn nebyli tak blízcí, jak by mûli. KdyÏ se snaÏil uãit
svého syna Ïivotu podle evangelia, syn se vzboufiil a stal se neaktivním
v Církvi.

Tento dobr˘ otec byl v‰ak natolik moudr˘, Ïe si na syna udûlal ãas,
stejnû jako si ho dûlal na své star‰í dûti, neÏ zaãal b˘t tak zaneprázd-
nûn˘. Nedûlal mu Ïádná kázání; místo toho si s ním zaãal hrát. Zaãal
dûlat to, co mûl jeho syn rád. Chodili spolu na zápasy, jezdili na lov a
na ryby. Jezdili spolu kempovat.

Po tfiech letech spoleãn˘ch ãinností a akcí, kdy se velmi sblíÏili, se jeho
syn vrátil k aktivitû v Církvi. Pozdûji pfiijal povolání slouÏit na misii.
Tento otec poznal, Ïe jedním ze zpÛsobÛ, jak se sblíÏit se synem, je
podnikat spoleãnû rÛzné ãinnosti.

Závûr
Na‰e rodina je jednou z nejdÛleÏitûj‰ích vûcí v Ïivotû. Je proto dÛleÏité,
abychom dûlali to, co nám pomÛÏe stát se vûãnou rodinou. Jednou
z tûchto vûcí je vyhradit si ãas na spoleãnou zábavu a na vzájemné
podporování.

■ Vydejte svûdectví o tom, jak je dÛleÏitá spoleãná rodinná zábava.

V˘zva
Zorganizujte rodinnou ãinnost, pfii které se budou bavit v‰ichni ãle-
nové rodiny. MÛÏete ji naplánovat bûhem rodinného domácího veãera.
Udûlejte si rodinn˘ kalendáfi, do kterého si zapí‰ete konkrétní ãinnosti
a akce, které budete spoleãnû kaÏd˘ mûsíc podnikat.

Pfiíprava uãitele
NeÏ budete uãit tuto lekci:

1. PoÏádejte dva bratry, aby se pfiipravili a krátce vyprávûli nejveselej‰í
záÏitky, které se svou rodinou proÏili.

2. Pfiipravte se vydat svûdectví o tom, jak je dÛleÏitá rodinná zábava.

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 vypûstovat si kladn˘ vztah k práci a
podporovat tento vztah mezi ãleny své rodiny.

Úvod
„[Jisté noviny otiskly] rozhovor s pastevcem v dÛchodu, kterému je
podle záznamÛ 165 let. Jmenuje se ·irali Mislimov. Narodil se a cel˘
Ïivot Ïije na Kavkazu … mezi âern˘m a Kaspick˘m mofiem.

Mislimov dosud seká dfiíví. ‚Jsem pfiesvûdãen, Ïe zahaleã nemÛÏe Ïít
dlouho,‘ fiekl novináfii. …

V ãlánku bylo uvedeno, Ïe tento star˘ muÏ dosud ‚okopává stromky
v sadu, kter˘ bûhem Ïivota nûkolikrát znovu osázel‘.

‚Neustálá práce, horsk˘ vzduch a stfiídmá strava mi pomohly doÏít
se tak pokroãilého vûku,‘ fiekl Mislimov, kter˘ nepije ani nekoufií.“
(Wendell J. Ashton, „The Sweetness of Sweat“, Ensign, July 1971, 35;
kurzíva pfiidána.)

Star‰í Neal A. Maxwell vyprávûl, jak se v mládí nauãil tomu, jak dÛleÏitá
je práce: „Byl jsem poÏehnán, Ïe jsem mûl rodiãe, ktefií mû jako oddaní
ãlenové Církve v dûtství uãili mnohému o evangeliu, vãetnû dÛleÏitosti
evangelia práce. Oba velmi tvrdû pracovali a snaÏili se u‰etfiit z toho, co
mûli. … Vzhledem k tomu, Ïe jsem mûl rodiãe, ktefií bez námitek praco-
vali, bylo pro mû snadné nauãit se mít práci rád.“ („Gospel of Work“,
Friend, June 1975, 6.)

President David O. McKay fiekl: „Uvûdomme si, Ïe v˘sada pracovat je
dar, Ïe schopnost pracovat je poÏehnání, Ïe láska k práci je úspûch.“
(Citováno Franklinem D. Richardsem v „The Gospel of Work“,
Improvement Era, Dec. 1969, 101.)

■ Proã je ná‰ vztah k práci dÛleÏit˘? Jak tento vztah ovlivÀuje práci,
kterou dûláme v zamûstnání? Jak mÛÏe ná‰ vztah k práci ovlivnit
na‰e dûti?
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Práce pro celou rodinu

■ UkaÏte obrázek 15a „KaÏd˘ ãlen rodiny se má zapojit do rodinné
práce“.

Bez ohledu na to k˘m jsme a kde Ïijeme, máme kaÏd˘ nûco na práci.
Otcové se obvykle starají o to, aby jejich rodina mûla jídlo, obleãení a
pfiístfie‰í. Matky obvykle peãují o domácnost a vychovávají dûti.
V‰ichni ãlenové rodiny mají zodpovûdnost vykonávat domácí práce.
Dûti mají porozumût tomu, Ïe jsou dÛleÏitou souãástí rodiny a Ïe
jejich pomoci je zapotfiebí.

■ Jaké bûÏné domácí práce máme napfiíklad na starosti my a jaké
na‰e dûti? (MoÏné odpovûdi: opravy a údrÏba dvorku a domu,
péãe o zvífiata, vysypávání odpadkÛ, pfiíprava jídla, hlídání dûtí,
‰ití, nakupování a úklid.)

V nûkter˘ch pfiípadech moÏná musíme vytvofiit nebo najít nûjakou
práci pro dûti. Star‰í Loren C. Dunn vyprávûl, jak si s tím jeho otec
poradil:

„KdyÏ jsme vyrÛstali v jednom malém mûsteãku, mÛj otec si uvûdomil,
Ïe je potfieba, abych se s bratrem nauãil zásadû práce. Proto nás zamûst-
nal na malé farmû na kraji mûsteãka, kde vyrostl. Otec vydával místní
noviny, a tak mûl ãas se nám vûnovat jen brzy ráno nebo veãer. Pro dva
dospívající chlapce to byla docela velká zodpovûdnost a obãas jsme
dûlali chyby.

Kolem na‰í malé farmy byly dal‰í farmy a jeden z farmáfiÛ jednou
nav‰tívil mého otce, aby mu fiekl, co podle jeho názoru dûláme ‰patnû.
Otec mu pozornû naslouchal a pak fiekl: ‚Jime, ty to nechápe‰. Já vycho-
vávám kluky, ne krávy.‘ Po otcovû smrti nám o tom Jim vyprávûl. Byl
jsem tak vdûãn˘ za otce, kter˘ se rozhodl vychovávat kluky a ne chovat
krávy. Navzdory chybám jsme se na oné malé farmû nauãili pracovat a
myslím, Ïe aãkoli nám to rodiãe nefiíkali tak ãasto, vÏdy jsme vûdûli, Ïe
jsme pro nû dÛleÏitûj‰í neÏ krávy a vÛbec dÛleÏitûj‰í neÏ cokoli jiného.“
(Conference Report, Oct. 1974, 12; nebo Ensign, Nov. 1974, 11.)

Organizování a rozdûlování práce
V‰ichni ãlenové rodiny mají mít uÏitek z práce, která se doma vykoná,
a tudíÏ mají b˘t ochotni se na ní podílet. KaÏd˘ ãlen rodiny má dostat
za úkol takové povinnosti, které dokáÏe zvládnout. Tím se pfiedejde
zahálce a zajistí se, Ïe v‰echna práce bude vykonána. I mal˘m dûtem
lze zadat jednoduché úkoly.

Pfii organizování a rozdûlování rodinné práce se máme setkat s ãleny
rodiny a zapojit je do rozhodovacího procesu. To mÛÏeme udûlat bûhem
rodinného domácího veãera nebo mÛÏeme svolat mimofiádné rodinné
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15a KaÏd˘ ãlen rodiny se má zapojit do rodinné práce.
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setkání. AÈ to udûláme jak˘mkoli zpÛsobem, v‰ichni ãlenové rodiny
mají b˘t zapojeni do organizování práce, protoÏe od v‰ech se pak bude
oãekávat, Ïe udûlají svÛj díl.

Jedním ze zpÛsobÛ, kter˘m lze organizovat domácí práce, je napsat
seznam v‰eho, co se musí udûlat, pfiiãemÏ jednotlivé úkoly se uvedou
v pofiadí podle dÛleÏitosti nebo obtíÏnosti. Pak lze ke kaÏdému úkolu
pfiipojit jméno ãlena rodiny. KdyÏ je seznam hotov˘, má b˘t vyvû‰en
na místo, kde mÛÏe kaÏdému pfiipomínat jeho povinnosti. Pokud
nûjak˘ ãlen rodiny je‰tû neumí ãíst, lze pouÏít obrázky, které symbo-
licky vyjadfiují slova a jména.

■ Vystavte vût‰í arch papíru, na kterém je napsán níÏe uveden˘ vzorov˘
seznam, nebo ho napi‰te na tabuli.

Po t˘dnu nebo po mûsíci si mohou ãlenové rodiny své zodpovûdnosti
vymûnit. To jim pfiinese osvûÏující zmûnu a nabytí rÛzn˘ch zku‰eností.
V takovém pfiípadû se má vytvofiit nov˘ seznam s úkoly. Samozfiejmû,
toto schéma pfiedstavuje jen jednu moÏnou metodu organizování
domácích prací.

■ Vyzvûte nûkolik bratrÛ, aby se podûlili o to, jak organizují domácí
práce.

Rodinné zodpovûdnosti

ÚdrÏba prostranství pfied domem Tatínek
Nakupování

Spravování a praní prádla Maminka
Vafiení

Dojení krávy Petr
Krmení zvífiat
Vyná‰ení odpadkÛ

Um˘vání nádobí Anna
Hlídání men‰ích dûtí

Úklid kuchynû Tereza
Sbírání dfiíví na zatopení
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Jedna rodina, která pouÏívala v˘‰e uvedenou vzorovou metodu, zjistila,
Ïe jim to umoÏnilo uãit dûti osobní zodpovûdnosti. Bûhem rodinného
domácího veãera si rodina sepsala seznam domácích prací. ·estilet˘ syn
souhlasil s tím, Ïe se bude starat o trávník pfied domem. To znamenalo,
Ïe mûl zalévat kvûtiny, vytrhávat plevel a zastfiihovat trávník.

Za nûkolik dní si otec v‰iml papírku, kter˘ jen tak leÏel na zemi, a
trávníku, kter˘ vypadal, Ïe se o nûj nikdo nestará. Pfiem˘‰lel o tom, Ïe
práci za chlapce udûlá. Bylo by to snadné. Vûdûl v‰ak, Ïe pokud by to
udûlal, vzal by chlapci zodpovûdnost, kterou mu pfiidûlil. A tak nechal
trávník b˘t.

Druh˘ den vypadal trávník je‰tû hÛfi. Jeho syn zkrátka svou práci
nedûlal. Trávníky sousedÛ byly upravené a díky tomu vypadal jeho
trávník je‰tû hÛfi. Otec se zamyslel nad v˘daji v pfiípadû, Ïe tráva
zvadne. Pfiem˘‰lel nad tím, zda to nebyla pfiíli‰ nároãná práce pro
‰estileté dítû. Pak si ale fiekl, Ïe jeho syn má vût‰í cenu neÏ nûjaké
vûci, a práci za nûj nepfievzal.

Místo toho se otec zeptal syna, zda by se nemohli jít spoleãnû podívat,
jak mu to v‰echno jde. Syn souhlasil. Poté, co pro‰li kolem trávníku, si
chlapec povzdychl: „KdyÏ ono je to tak tûÏké, tati!“ Otec se ho zeptal:
„Chce‰, abych ti pomohl?“ „To by bylo skvûlé!“ zvolal synek. „Poãkej
tady.“ Chlapec utíkal domÛ, pfiinesl dva pytle a poÏádal tatínka, zda
by nemohl uklidit jednu ãást prostranství pfied domem, zatímco on
bude uklízet zbytek. Za pár minut byli hotovi.

Za dal‰í dva t˘dny pfievzal syn jiÏ úplnou zodpovûdnost za starost o
trávník. Vûdûl, Ïe kdyÏ by se o nûj nestaral, nikdo jin˘ by to za nûj
neudûlal. Vûdûl, Ïe otec se na nûj spoléhal a Ïe mu vûfiil. (Upraveno
z knihy od Stephena R. Coveyho, Spiritual Roots of Human Relations
[1970], 145–146.)

■ Jak tento otec pomohl svému synovi splnit jeho zodpovûdnost? Co
dal‰ího, kromû toho, Ïe osobnû pomÛÏeme, mÛÏeme udûlat, aby se
bûÏné práce staly pfiíjemnûj‰í záleÏitostí? (MÛÏeme dûtem dávat malé
odmûny, abychom je tak povzbudili k tomu, aby dané úkoly splnily.)

Je dÛleÏité, aby rodiãe uãili zodpovûdnosti a rozdûlovali práci. V tom
nám mÛÏe pomoci, kdyÏ v‰e v rodinû zorganizujeme tak, Ïe kaÏd˘ má
nûco na starost. Nesmíme v‰ak také zapomenout na ãas, na pfiestávky a
odpoãinek. Star‰í Franklin D. Richards nám pfiipomnûl, Ïe vedle práce
nemáme zapomínat na ãas k odpoãinku: „KdyÏ se snaÏíme najít zpÛ-
soby, jak˘mi lze rozvinout lásku k práci, nesmíme pfiehlédnout odpo-
ãinek. Aãkoli k tomu, abychom nûãeho dosáhli, je práce naprosto
nezbytná, stejnû nezbytná je i relaxace a vhodn˘ odpoãinek. [Schopnost
nepfiepínat své síly] je dÛleÏit˘m faktorem pfii rozvíjení lásky k práci.
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Pán od nás v‰ech oãekává, Ïe najdeme správnou rovnováhu jak mezi
prací a odpoãinkem, tak také mezi fyzick˘mi a duchovními stránkami
Ïivota.“ (Improvement Era, Dec. 1969, 103.)

Hodnota spoleãné práce

■ Jakou hodnotu má spoleãná rodinná práce? (Napi‰te odpovûdi na
tabuli. Pfiesvûdãete se, Ïe mezi uveden˘mi odpovûìmi jsou i tyto:
zaÏijeme radost z v˘sledkÛ spoleãné práce, pocítíme blízkost ke své
rodinû, dûti se nauãí spolupracovat a mít svÛj díl zodpovûdnosti, jako
rodiãe pocítíme radost z poslu‰nosti vÛle Pánû a kaÏdému ãlenovi
rodiny prospûje, kdyÏ se nauãí pracovat.)

„V jedné rodinû Svat˘ch posledních dnÛ, kde byl otec lékafiem, si rodiãe
dûlali starosti s tím, zda se jejich dûti nauãí hodnotû práce. Uvûdomovali
si, Ïe tím, Ïe si najali správce budovy, aby uklízel otcovu ordinaci, jejich
dûti nemají pfiíleÏitost k rÛstu.

Dûti, které byly nad‰ené my‰lenkou, Ïe budou moci mít pravideln˘
pfiíjem, se zaãaly kaÏdé ráno starat o úklid ordinace. Kolektivní práce
nabyla na v˘znamu. Jedno ráno uklízela v ordinaci dûvãata a chlapci
zÛstali doma a pomáhali s domácími pracemi. Druh˘ den ráno si
úlohy vymûnili. …

Díky tomuto projektu se dosáhlo následujícího: 1) Dûti se seznámily se
zamûstnáním otce. … 2) Mûly dobr˘ pocit z toho, Ïe se podílejí na jeho
práci, a byly na tuto práci hrdé. 3) Získaly pravidelnou práci, pfii které
musely kaÏd˘ den vykonávat urãité úkoly a získaly pocit zodpovûd-
nosti za to, aby práce byla vykonána. 4) Nauãily se spolupráci. …
5) Mûly pravideln˘ pfiíjem.“ (Elwood R. Peterson, „Family Work
Projects for Fun and Profit“, Ensign, June 1972, 8.)

■ Jak zní zákon skliznû? („Sklízíme, co jsme zaseli.“ Napi‰te toto rãení
na tabuli.)

Jakákoli práce, kterou dûláme, pfiiná‰í svou odmûnu. KdyÏ se staráme
o zahradu, tû‰íme se z plodÛ na‰í práce pfii sklizni. KdyÏ postavíme a
opravujeme svÛj dÛm, Ïijeme ve vût‰ím pohodlí a bezpeãí. KdyÏ udr-
Ïujeme své obleãení v ãistotû a úhlednosti, tû‰íme se z vût‰ího pohodlí
a dáváme dobr˘ pfiíklad ãistoty. KdyÏ vafiíme v˘Ïivná jídla a udrÏu-
jeme nádobí v ãistotû, tû‰íme se lep‰ímu zdraví.

Jedním z cílÛ rodinné práce je rozvinout charakter a nauãit se pracovat.
KdyÏ jednotlivci pfiijímají zodpovûdnost a zaÏívají uspokojení z dobfie
vykonané práce, stávají se spolehlivûj‰ími lidmi. President Spencer W.
Kimball fiekl: „Doufám, Ïe si uvûdomujeme, Ïe aãkoli napfiíklad mít
zahradu je ãasto v˘hodné z hlediska úspory v˘dajÛ za jídlo a dostup-
nosti lahodného ãerstvého ovoce a zeleniny, uÏitek zde zdaleka nekonãí.
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Kdo mÛÏe zmûfiit, jakou cenu má rozhovor otce s dcerou, kdyÏ spoleãnû
plejí nebo zalévají zahradu? Jak vyãíslíme dobro plynoucí z jasnû viditel-
ného ponauãení skr˘vající se v setí, pûstování a vûãného zákona skliznû?
Jak oceníme spoleãnou soudrÏnost a práci rodiny, která je nutná k tomu,
aby se zavafiování podafiilo? Samozfiejmû, dûláme si zásoby, vût‰í hod-
notu v‰ak moÏná mají Ïivotní ponauãení, kter˘m se uãíme, kdyÏ Ïijeme
prozíravû, a kdyÏ pfiedáváme dûtem jejich pion˘rské dûdictví.“ („Welfare
Services: The Gospel in Action“, Ensign, Nov. 1977, 78.)

NíÏe uveden˘ pfiíbûh vypráví o tom, jak se jedna dcera nauãila hodnotû
spoleãné práce s rodinou:

„Uprostfied léta bylo potfieba vyjednotit nûkolik akrÛ cukrové fiepy. To
znamenalo, Ïe jsme museli vykopat men‰í rostlinky, aby mohla fiepa
lépe rÛst. Mûli jsme moc rádi sladkou fiepu, kterou jsme zrovna oko-
pávali, ale únava z toho, Ïe jsme museli b˘t cel˘ den ohnuti, byla
hrozná. Jednoho dne jsem zkusila zÛstat doma, abych nemusela lézt
po rukou a po kolenou dlouh˘mi fiadami fiepy. ¤ekla jsem otci, Ïe mû
bolí hlava – a byla jsem celkem pfiesvûdãena, Ïe mû skuteãnû bolela –
on mi v‰ak odpoãinek nepovolil. A tak jsme v‰ichni vyrazili na pole a
pustili se do práce.

Po chvíli okopávání jsem si zaãala stûÏovat, Ïe mû bolí hlava. Otec mi,
jak se zdálo, nevûfiil a domÛ mû neposlal. A tak jsem si stûÏovala znovu
a znovu. … AÏ nakonec otec prohlásil: ‚Tak dobfie, jdi domÛ a fiekni
mamince, aby pfii‰la okopávat fiepu místo tebe.‘ To mû vydûsilo – ani
mû nenapadlo, Ïe by maminka mûla jít na pole a pracovat za mû. ¤ekla
jsem otci, Ïe radûji zÛstanu a budu dál pracovat. A jak jsem tak praco-
vala, hlava mû bolet pfiestala a uÏ jsem si nestûÏovala.“

■ âemu se tato dívka díky této pfiíhodû nauãila? (MoÏné odpovûdi:
v˘znamu práce, udûlat svou ãást práce, úctû k rodiãÛm.)

Závûr
Star‰í Neal A. Maxwell fiekl:

„Nevûfiím tomu, Ïe lidé se mohou cítit ‰Èastni, aniÏ by mûli nûjakou
práci. âlovûk se ve skuteãnosti mÛÏe spí‰e stát otrokem lenosti neÏ
otrokem práce. Práce nám také pomáhá b˘t pokorn˘mi a pfiipomíná
nám, Ïe v‰echna poÏehnání pfiicházejí od Nebeského Otce. …

Evangelium práce je velmi dÛleÏité uãení Církve. Pokud se v Ïivotû
nauãíme pracovat brzy, staneme se lep‰ími lidmi, lep‰ími ãleny rodiny,
lep‰ími sousedy a lep‰ími uãedníky JeÏí‰e Krista, kter˘ se sám uãil pra-
covat jako tesafi.“ (Friend, June 1975, 7.)
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V˘zva
Radujte se z práce a nestûÏujte si na ni. Naplánujte, zorganizujte a
pfiipravte si na tento t˘den rozvrh rodinn˘ch prací, ve kterém urãíte
jednotliv˘m ãlenÛm rodiny jejich povinnosti.

Dal‰í ver‰e z písem

■ Pfiísloví 6:6–11 (pfiíklad mravence)

■ Efezsk˘m 4:28 (rada k sobûstaãnosti a dobroãinnosti)

■ 1. Tessalonicensk˘m 4:9–12 (Svatí mají pracovat vlastníma rukama)

■ 2. Nefi 5:17 (Nefité jsou povzbuzováni k pracovitosti)

■ Nauka a smlouvy 42:42 (lenoch nebude jíst chléb dûlníka)

■ Joseph Smith–Îivotopis 1:55 (Joseph Smith pracoval)

Pfiíprava uãitele
NeÏ budete uãit tuto lekci:

1. V pfiíruãce Povinnosti a poÏehnání knûÏství, ãást A si pfieãtûte lekci 23
„Rozvíjení a zdokonalování profesních dovedností“.

2. V pfiíruãce Zásady evangelia si pfieãtûte kapitolu 27 „Práce a osobní
zodpovûdnost“.

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

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 zlep‰it se v péãi o domácí zahradu.

Úvod
President Kimball fiekl: „Vyz˘váme vás, abyste na vlastním pozemku
pûstovali v‰echny potraviny, které pûstovat mÛÏete. Bobuloviny, révu,
ovocné stromy – zasaìte je, je-li u vás pro jejich rÛst vhodné podnebí.
Pûstujte a jezte zeleninu z vlastní zahrady. I ti, ktefií bydlí v bytû nebo
obytném domû, mohou zpravidla pûstovat nûco málo potravin v kvûti-
náãích a truhlících. Prozkoumejte nejlep‰í metody, jak si vypûstovat
vlastní potraviny. AÈ je va‰e zahrada … pûkná a upravená a také
úrodná. Máte-li dûti, zapojte je tím, Ïe je povûfiíte úkoly.“ (Conference
Report, Apr. 1976, 170–171; nebo Ensign, May 1976, 124.)

Odmûna plynoucí z domácího zahradniãení
Je mnoho dobr˘ch dÛvodÛ, proã mít zahradu:

Rodinná jednota
Rodiny, které spolu pracují na zahradû, podporují rodinnou jednotu,
protoÏe sdílejí spoleãn˘ zámûr. President Kimball fiekl: „Doufáme, Ïe
z práce na zahrádce dûláte ãinnost pro celou rodinu, ve které má kaÏd˘,
i ti nejmen‰í, nûco na starost. Na va‰í zahradû se lze nauãit a sklidit
mnoho vûcí, mnohem více neÏ jen samotnou úrodu.“ (Conference
Report, Apr. 1978, 120; nebo Ensign, May 1978, 79.)

Úcta k práci
Domácí zahrada pomáhá dûtem nauãit se hodnotû práce. Poté, co
pomohly rodinû zaloÏit zahradu a starat se o ni, rády uvidí v˘sledky,
které jejich usilovná práce pfiinese.

Sobûstaãnost
Péãe o zahradu nám pomáhá rozvíjet sebedÛvûru, protoÏe budeme lépe
schopni postarat se o vlastní potfieby. Víme, Ïe v pfiípadû potíÏí je
budeme moci zvládnout, protoÏe budeme mít konzervované ovoce a
zahradu s vysázen˘mi ovocn˘mi stromy a kefii s bobulovit˘mi plody.
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Dal‰ím poÏehnáním je vûdomí, Ïe mÛÏeme také pomoci druh˘m lidem,
ktefií pomoc potfiebují.

PfiíleÏitost pro ponauãení a potû‰ení 
Zahrada nám pfiipomíná krásy tohoto svûta, kter˘ pro nás stvofiil
Nebesk˘ Otec, a mÛÏe nám poskytnout mnohé pfiíleÏitosti k ponauãení
a k potû‰ení, kdyÏ jsme svûdky zázraku rÛstu. President Spencer W.
Kimball fiekl, Ïe zahradniãení „nám v‰em bude pfiipomínat zákon skliznû.
… Sklízíme, co jsme zaseli. I kdyÏ je vá‰ pozemek, kter˘ obhospodafiujete,
na kterém pûstujete a z kterého sklízíte, mal˘, pfiibliÏuje ãlovûka pfiírodû,
jako tomu bylo na poãátku v pfiípadû na‰ich prvních rodiãÛ.“ (Conference
Report, Apr. 1976, 117; nebo Ensign, May 1978, 77–78.)

Zdraví
Pán nás miluje a chce, abychom byli zdraví. Pûstování a konzumace
vlastní ãerstvé zeleniny a ovoce nám pomohou uchovat si dobré zdraví.
Potraviny z vlastní zahrady jsou rovnûÏ obvykle ãerstvûj‰í a chutnûj‰í
neÏ ty kupované.

NiÏ‰í v˘daje
Domácí zahradniãení mÛÏe sníÏit Ïivotní náklady. Konzumujeme-li
potraviny, které si sami vypûstujeme, mÛÏeme tím u‰etfiit peníze,
které bychom jinak utratili za potraviny, které vypûstovali jiní.

■ âemu dal‰ímu se mÛÏeme nauãit, kdyÏ se staráme o zahradu a
sklízíme?

Zaãnûte s plánem
NeÏ se rozhodneme zaloÏit zahradu, musíme si ujasnit následující:

Kde zahradu zaloÏíme? 

■ UkaÏte obrázky 16a „Na domácí zahradû lze pûstovat mnoho rÛz-
n˘ch druhÛ plodin“; 16b „Zahradu lze zaloÏit témûfi kdekoli“ a 16c
„Nemáme-li pozemek, lze pûstovat zeleninu a ovoce v kvûtináãích“.

Zahrada si zaslouÏí to nejlep‰í místo, protoÏe se z ní stane cenn˘ kus
pozemku. Nejlep‰ím místem pro zahradu je slunné místo, na které svítí
slunce alespoÀ ‰est hodin dennû.

Zahrada má b˘t z domu snadno dostupná. Nemá b˘t na pfiíli‰ strmém
pozemku, aby voda neodplavila pÛdu a semena. Pokud zahrada musí
b˘t na strmém svahu, mají b˘t brázdy nebo prÛkopy vykopány napfiíã
svahem, ne shora dolÛ.

PÛda je také dÛleÏitá. Pokud je pfiíli‰ písãitá, neudrÏí vodu. Je-li pfiíli‰
jílovitá, dûlají se na ní louÏe a voda prosakuje pomalu. V obou pfiípadech
mÛÏeme problém vyfie‰it tím, Ïe pfiidáme opaãn˘ druh pÛdy a kompost.
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Pokud ve va‰í oblasti není dostateãné mnoÏství sráÏek, bude zapotfiebí
vody na zavlaÏování.

Ti, ktefií bydlí v bytû, stojí pfied problémem s nedostatkem místa. Mo-
hou v‰ak pûstovat zeleninu v kvûtináãích a truhlících nebo si vypÛjãit
ãi pronajmout pozemek. To také uãinily dvû rodiny Ïijící v Nûmecku.
Její ãlenové v dopise presidentu Spenceru W. Kimballovi napsali o této
zku‰enosti:

„Jsme dvû rodiny v misii Frankfurt a chtûli bychom vám [napsat] nûco
o své zahradû.

Nebylo snadné sehnat pozemek v tak velkém mûstû, jako je Frankfurt –
je to maliãká zahrada – a kdyÏ jsme si ji pronajali, byla to hotová dÏung-
le s poláman˘m plotem, rozpadlou chatiãkou a v‰ude spousta plevele.
To nás ale neodradilo.

Nejprve jsme vyrobili nov˘ plot, opravili jsme chatiãku a [zryli] jsme
celou zahradu. Na jafie jsme zaseli zeleninu, ale sousedé nám fiíkali, Ïe
neporoste. Je tam men‰í potok, kam mÛÏeme zajet na kole [s konvemi],
a takto si vozíme vodu. Modlili jsme se, aby Pán na‰í zahradû poÏeh-
nal. A Pán na‰e modlitby vysly‰el. V‰echna zelenina vze‰la. Je nád-
herné vidût, jak rostliny rostou.“ (Citováno Spencerem W. Kimballem
v Conference Report, Oct. 1976, 5; nebo Ensign, Nov. 1976, 5.)

Co budeme pûstovat?
Zadruhé budeme muset vyfie‰it otázku, co budeme pûstovat. Na nûkte-
r˘ch zahradách je dost prostoru, jinde je ho málo. Máme-li omezen˘
prostor, vybíráme si plodiny, které rostou do v˘‰ky, jako jsou popínavé
bobuloviny, fazole nebo rajãata. Místo u‰etfiíme také tím, Ïe vysadíme
semena, která dávají hodnû plodÛ, jako jsou d˘nû a rajãata, neÏ semena
takov˘ch plodin, jako jsou fiedkviãky, z nichÏ vyroste jen jeden plod
nebo rostlinka.

Aãkoli moÏná musíme ‰etfiit místem, máme vybrat takové plodiny,
které na‰í rodinû poskytnou potfiebné Ïiviny. Také máme pûstovat
pouze plodiny, které jim chutnají a které budou jíst. Lu‰tûniny jako je
ãoãka, sója, hrá‰ek; ofiechy, ovoce a listová zelenina; kofienová zelenina
a obilniny, to v‰e nabízí rozmanité Ïiviny z rÛzn˘ch skupin potravin.
Pfii v˘bûru toho, co budeme pûstovat, máme samozfiejmû vybrat to, co
dobfie roste v místním podnebí a pÛdû.

■ UkaÏte vût‰í arch papíru, na kterém je uveden seznam konkrétních
druhÛ ovoce, zeleniny, lu‰tûnin a obilnin, které se pûstují ve va‰í
oblasti, nebo tento seznam napi‰te na tabuli. MÛÏete diskutovat o
tom, které plodiny mají nejlep‰í v˘nos z co nejmen‰í plochy.
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KdyÏ plánujeme, co budeme pûstovat, máme si naãrtnout plán zahrady,
abychom tak mohli kaÏd˘ rok stfiídat rÛzné plodiny. Pokud se tytéÏ plo-
diny pûstují kaÏd˘ rok na stejném místû, zhor‰uje se jejich kvalita.

■ UkaÏte obrázek 16d „Vzorov˘ náãrt zahrady“.

Kdy sázet?
Dal‰í rozhodnutí se t˘ká toho, kdy budeme sít a sázet. RÛzné plodiny
rostou nejlépe v rÛzn˘ch podmínkách. Nûkteré rostou nejlépe bûhem
sucha, zatímco jiné dávají pfiednost de‰tivému období. Nûkteré plodiny
rostou nejlépe za chladnûj‰ího poãasí, jako napfiíklad fiepa, zelí, mrkev,
salát, cibule, hrá‰ek a ‰penát. Jiné, jako napfiíklad fazole, kukufiice,
melouny, d˘nû a rajãata rostou nejlépe za teplej‰ího poãasí. Musíme
tedy vûdût, kdy zasadit plodiny, které v na‰í oblasti nejlépe rostou.

■ UkaÏte vût‰í arch papíru, na kterém jsou uvedena nejvhodnûj‰í
období pro sázení nebo setí konkrétních plodin ve va‰í oblasti,
nebo tyto informace napi‰te na tabuli.

Pfiíprava místa pro zahradu
âtyfii aÏ ‰est t˘dnÛ pfied zasetím odstraÀte ze zahrady plevel, pafiezy,
kameny, odpadky a vûtve a nakypfiete pÛdu r˘ãem nebo motykou, aby
se voda lépe vsakovala. Pro zasetí se nejlépe hodí pÛda, která se drolí,
av‰ak bez hrud.

Kvalitu pÛdy lze vût‰inou zlep‰it. Kompostem, kter˘ se skládá z dobfie
prohnil˘ch rostlinn˘ch a Ïivoãi‰n˘ch odpadÛ, lze zlep‰it sloÏení písãité
i jílovité pÛdy. PomÛÏe to i k lep‰í úrodû, protoÏe to zemi dodá Ïiviny.
Kompost v‰ak nelze vytvofiit a pfiidat do pÛdy ve stejn˘ den. Pfiíprava
kompostu trvá pfiibliÏnû ãtyfii aÏ ‰est mûsícÛ. Nûktefií lidé proto kaÏd˘
rok zakládají nov˘ kompost a v následujícím roce ho pouÏijí k hnojení
na zahradû.

Pfiipravit kompost není tûÏké. Nejprve pro nûj vyberte vhodné místo.
MÛÏe to b˘t jáma, otevfiené prostranství vzdálené od zdroje pitné vody
nebo na zemi postavená trojstranná ohrádka zbudovaná z prken ãi
z drátûného plotu. Poté pokryjte místo asi 15centimetrovou vrstvou
organického odpadu jako je tráva, listí, rozsekané kukufiiãné klasy,
sláma, slupky z ovoce nebo zeleniny nebo zbytky rostlinného jídla.
Dbejte na to, abyste do kompostu nepfiidávali plechovky, kovové pfied-
mûty, kosti, tuk nebo jin˘ materiál, kter˘ se nerozkládá rychle. Na tuto
vrstvu pfiidejte dobytãí nebo drÛbeÏí trus (hnÛj) nebo prÛmyslové hno-
jivo. Dobr˘ kompost je z kravského, slepiãího, ovãího, kozího, koÀského
nebo praseãího trusu. Nikdy nepouÏívejte lidsk˘ trus nebo trus maso-
Ïrav˘ch zvífiat, protoÏe to mÛÏe pÛdu zamofiit.

■ UkaÏte obrázek 16e „Kompost“.
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16c Nemáme-li pozemek, lze pûstovat zeleninu a ovoce v kvûtináãích.
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16d Vzorov˘ náãrt zahrady
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Nakonec vrstvu odpadu pfiikryjte asi 5centimetrovou vrstvou zeminy.
Pak na vrchu kompostu udûlejte prohlubeÀ, ve které se bude moci hro-
madit voda. KdyÏ budete pfiidávat na kompost dal‰í vrstvy, pfiikryjte
vÏdy 15centimetrovou vrstvu odpadu 5centimetrovou vrstvou zeminy
a kaÏdou vrstvu pokropte vodou.

Kompost udrÏujte vlhk˘, av‰ak ne mokr˘, a kaÏd˘ t˘den ho vidlemi
obracejte, aby se do stfiedu dostal vzduch. Kompost se rozkládá nej-
rychleji, kdyÏ je ve stfiedu teplota kolem 70 °C. Pokud kompost není
ve stfiedu zapafien˘, pfiidejte dusík ve formû drceného bavlníkového
semene nebo su‰ené zvífiecí krve nebo pouÏijte dusíkaté hnojivo,
máte-li ho k dispozici. KdyÏ kompost pfiestane zapáchat, je pfiipra-
ven, aby se pfiidal do pÛdy.

■ Vyzvûte nûkolik bratrÛ, aby popsali svou pfiípravu kompostu.

Sázení a setí 
V oblastech s krátk˘m vegetaãním obdobím mÛÏete zaãít se zahradou
doma v kvûtináãích nebo truhlících. Zaãnete-li zakládat zahradu venku,
sejte semena do rovn˘ch fiad, abyste mohli odli‰it mladé v˘honky zele-
niny od plevele.

Sejte fiádky téÏe plodiny jako napfiíklad kukufiice nûkolik t˘dnÛ po sobû,
aby plodina nedozrála celá najednou. Semena rÛzn˘ch plodin se li‰í
velikostí, a proto je nelze v‰echna sít stejnû hluboko do pÛdy. Obvykle
nemají b˘t zaseta hloubûji, neÏ je trojnásobek jejich prÛmûru. Zasejte
semena tak, aby v kaÏdém fiádku mezi nimi bylo dost místa, aby mohla
dorÛst do plné velikosti, aÏ vyra‰í a vyrostou. PÛdu kolem semen udu-
sejte a ponechte dost místa mezi fiádky na to, aby se plodiny mohly
okopávat, aÏ budou rÛst.

Po zasetí udrÏujte pÛdu vlhkou. Pokud by pÛda vyschla, semena by
nevyklíãila.

Péãe o zahradu
Pokud byste o zahradu nepeãovali, ve‰kerá pfiíprava, osázení a osetí
by nepfiineslo moc uÏitku. Tato péãe zahrnuje níÏe uvedené:

Zalévání
Tam, kde nejsou dostateãné sráÏky, zalijte zahradu alespoÀ jednou
t˘dnû hojnû. PÛda má b˘t bezprostfiednû po zalití mokrá asi do
hloubky 18 cm. SnaÏte se nezalévat bûhem nejteplej‰í ãásti dne, aby
pÛda nezprahla.

Obdûlávání
Plevel odebírá rostlinám vodu a Ïiviny. Vytrhávejte plevel ruãnû nebo ho
vykopávejte motykou. Poté, co rostlinky vyra‰í, mÛÏete pouÏít silnou
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16e Kompost

Vrstva 1: organick˘ materiál

Vrstva 2: zemina

Vrstva 3: organick˘ materiál

Vrstva 4: zemina
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vrstvu nast˘lky, která zabrání rÛstu plevele. Pfiesto v‰ak musíte kaÏd˘
t˘den nakypfiit pÛdu. Motykou odhrÀte nast˘lku stranou, nakypfiete
pÛdu a pak nast˘lku nahrÀte zpátky.

PouÏívání nast˘lky
KdyÏ rostlinky vyrostou do v˘‰e nûkolika centimetrÛ, odstraÀte v‰e-
chen plevel a do v˘‰e zhruba 5–8 cm pokryjte pÛdu kolem rostlin a
mezi fiádky vrstvou pilin, rozcupovan˘ch novin, trávy, listí nebo slámy.
Tato nast˘lka zamezí vysychání pÛdy nebo jejímu pfiehfiívání. Mnozí
zji‰Èují, Ïe kdyÏ pouÏívají nast˘lku, nemusejí tak ãasto plít.

Hubení ‰kodlivého hmyzu
Hmyz ‰kodí rostlinám a mÛÏe dokonce zniãit i celou úrodu. Hmyzu
se lze zbavit ruãnû, smytím nebo chemick˘mi postfiiky na hubení
hmyzu. Pokud pouÏíváte chemické prostfiedky, je nutné plodiny pfied
poÏitím om˘t.

Sklízení úrody

■ UkaÏte obrázek 16f „Dobrá úroda je v˘sledkem správné péãe o
zahradu“.

Ovoce a zelenina, která se sklidí tûsnû pfiedtím, neÏ je upravena, spo-
tfiebována nebo zavafiena, chutná nejlépe a také má nejvût‰í v˘Ïivnou
hodnotu. Nûkteré plodiny, jako napfiíklad okurka, plodí více, kdyÏ se
sklízejí ãasto. Nemáme je nechávat pfiezrát, zvadnout nebo uschnout.
Listovou zeleninu sklízejte, dokud je mladá a kfiehká.

■ Jak mÛÏeme posílit svou motivaci peãovat o zahradu poté, co jsme ji
pfiipravili a zaloÏili?

Závûr
Svou lásku a dÛvûru k Pánu mÛÏeme projevovat tím, Ïe budeme
dûlat to, co od nás Ïádají Jeho proroci. Jednou z tûchto vûcí, která je
od nás poÏadována, je zaloÏit si zahradu. Pokud kaÏd˘ z nás pfii-
praví a zaloÏí zahradu a peãuje o ni, aby pfiiná‰ela dobrou úrodu,
budeme poÏehnáni.

V˘zva
Pracujte spoleãnû s rodinou na zaloÏení zahrady a peãujte o ni.

Dal‰í ver‰e z písem

■ Nauka a smlouvy 59:16–20 (BÛh nám dal dobré vûci zemû)
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Pfiíprava uãitele
NeÏ budete uãit tuto lekci:

1. Zjistûte níÏe uvedené informace v knihovnû, od místních zemûdûlcÛ
nebo od zku‰en˘ch zahrádkáfiÛ:

a) Kter˘m plodinám se nejvíce dafií v oblasti, kde Ïijete?

b) Které z tûchto plodin mají nejlep‰í v˘nos z co nejmen‰í plochy?

c) Kdy je potfieba tyto plodiny zasít nebo zasadit?

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 stanovit si osobní a rodinné cíle a
dosáhnout jich.

Úvod
KdyÏ bylo presidentu Spenceru W. Kimballovi 14 let, jejich konfe-
renci kÛlu nav‰tívil jist˘ vedoucí Církve, kter˘ fiekl shromáÏdûn˘m
ãlenÛm, Ïe mají ãíst písma. KdyÏ president Kimball vzpomínal na
tento záÏitek, fiekl:

„Uvûdomil jsem si, Ïe jsem je‰tû nepfieãetl Bibli, [a tak] jsem je‰tû
toho veãera… do‰el pfies jednu ulici domÛ, vylezl jsem do svého
malého podkrovního pokojíku, rozsvítil jsem si malou petrolejovou
lampu na stolku a pfieãetl jsem první kapitoly z Genesis. O rok poz-
dûji jsem Bibli zavfiel s tím, Ïe jsem pfieãetl v‰echny kapitoly v této
velké a skvûlé knize. …

Narazil jsem na urãité pasáÏe, které byly pro 14letého chlapce tûÏko
srozumitelné. Nûkteré stránky pro mû nebyly pfiíli‰ zajímavé, ale kdyÏ
jsem Bibli [doãetl], pociÈoval jsem vfielé uspokojení z toho, Ïe jsem si
dal cíl a Ïe jsem ho dosáhl.“ (Conference Report, Apr. 1974, 126–127;
nebo Ensign, May 1974, 88.)

Cíl je nûco, ãeho chceme dosáhnout. V pfiedsmrtelném Ïivotû jsme se
jako duchovní dûti na‰eho Nebeského Otce dozvûdûli, Ïe tento Ïivot má
b˘t pfiíleÏitostí k tomu, abychom se zdokonalovali a stali se takov˘mi,
jako je Nebesk˘ Otec. Tento pokrok má b˘t na‰ím prvofiad˘m cílem
v Ïivotû. K tomu, abychom tohoto cíle dosáhli, je zapotfiebí stanovit
si dílãí cíle a dosáhnout jich. KdyÏ si takové cíle budeme stanovovat,
pomÛÏe nám to mimo jiné Ïít plnohodnotn˘m a naplnûn˘m Ïivotem.

V˘bûr osobních a rodinn˘ch cílÛ
Prvním krokem pfii v˘bûru cíle je zamyslet se nad dosavadním zpÛ-
sobem Ïivota a rozhodnout se, jak se zlep‰it. Pak si mÛÏeme zvolit
osobní a rodinné cíle, které nám pomohou tohoto zlep‰ení dosáhnout.
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Chceme-li b˘t napfiíklad duchovnû silnûj‰í, máme se zamyslet, jak
jsme na tom s duchovní silou, a pak si stanovit vhodné cíle, které nám
pomohou se zdokonalit. Pfiitom mÛÏeme vzít v úvahu tyto otázky:

Modlím se tak ãasto, jak bych mûl?

Vím, co nám fiíká prorok, a následuji jeho rady?

âtu pravidelnû písma?

Plním vûrnû své knûÏské úkoly?

Platím poctivû desátky a obûti?

Mám neustále ãisté a ctnostné my‰lenky?

Pofiádáme s rodinou kaÏd˘ t˘den rodinn˘ domácí veãer?

Byla na‰e rodina zpeãetûna v chrámu?

Pfiipravujeme s rodinou nûkoho jiného, aby pfiijal evangelium?

Máme vzít v úvahu také to, ãeho chceme dosáhnout v oblasti vzdûlání,
zamûstnání a v dal‰ích oblastech. KdyÏ uvaÏujeme o jednotliv˘ch oblas-
tech svého Ïivota, máme si urãit, jak˘m zpÛsobem je potfieba se zlep‰it.
Poté si máme stanovit cíle, které nám pomohou toho dosáhnout. KaÏd˘
cíl má pro nás b˘t v˘zvou, zároveÀ to v‰ak má b˘t takov˘ cíl, kterého
jsme schopni dosáhnout.

■ Vyzvûte bratry, aby uvedli rozumné cíle v tûchto oblastech: modlitba,
studium písem, rodinn˘ domácí veãer, chrámov˘ sÀatek, rodinná
historie, domácí uãení, misionáfiská práce, desátek, ãisté my‰lenky,
vzdûlání a zamûstnání, a aby o tûchto cílech diskutovali.

Pracovat na tûchto cílech vyÏaduje ãas a úsilí. Proto si máme na zaãátku
vybrat jen jeden nebo dva cíle, na kter˘ch budeme pracovat. AÏ se zdo-
konalíme v jedné oblasti, mÛÏeme se soustfiedit na dal‰í. Dokonalost je
nûco, na ãem postupnû pracujeme po cel˘ Ïivot aÏ do vûãnosti; niãeho
nedosáhneme pouze tím, Ïe si to stanovíme za cíl.

KdyÏ si stanovujeme osobní cíle, musíme brát ohled na své pfiání a
schopnosti a modlit se o inspiraci od Pána. Také mÛÏeme poÏádat
manÏelku, rodiãe, vedoucího v Církvi nebo dÛvûryhodného pfiítele,
aby nám v tom poradil. Máme si urãit, ãeho chceme dosáhnout, jak
toho chceme dosáhnout a dokdy toho chceme dosáhnout.

President N. Eldon Tanner vyprávûl o záÏitku se sv˘m vnukem, kter˘
si stanovil urãit˘ osobní cíl:

Tento vnuk mu fiekl: „ ‚Dûdeãku, od té doby, co jsem byl loni vysvûcen
jáhnem, mám stoprocentní docházku. … Nevynechal jsem ani jedno
shromáÏdûní svátosti, Nedûlní ‰kolu ani knûÏské shromáÏdûní. …‘
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Pogratuloval jsem mu a fiekl jsem: ‚Johne, pokud bude‰ mít i nadále
stoprocentní docházku aÏ do doby, kdy bude‰ ve vûku, abys ‰el na
misii, budu tvou misii financovat.‘ Usmál se a fiekl: ‚Já to zvládnu.‘

Myslel jsem, Ïe absolutnû nic neriskuji, on se v‰ak rozhodl, Ïe bude
mít stoprocentní docházku. Vzpomínám si na dva pfiípady, kdy musel
projevit sebekázeÀ, aby dostál svému závazku. Jednou ho jeho str˘c
pozval na v˘let spoleãnû se sv˘mi chlapci, pfii kterém by byli v nedûli
mimo mûsto. John se ho zeptal: ‚Mohu tam nûkde jít v nedûli na shro-
máÏdûní?‘ KdyÏ zjistil, Ïe ne, prohlásil: ‚Tak to nemohu jet. Chci mít
stoprocentní docházku.‘ A tím obûtoval bájeãn˘ v˘let k oceánu a na
ostrov, kde se chystali nûco oslavovat.

Jindy si pfied víkendem zlomil nohu. Ze v‰eho nejdfiív se doktora zeptal:
‚Budu moci jít v nedûli na shromáÏdûní? Musím mít stoprocentní
docházku.‘ Samozfiejmû Ïe pfii‰el – o berlích.

KdyÏ mu bylo 19 let, fiekl mi: ‚Dûdeãku, od té doby, co jsme se
dohodli, jsem mûl vÏdy stoprocentní docházku.‘ Moc rád jsem ho na
misii finanãnû podporoval. To, ãeho dosáhl, ovlivnilo v˘znamn˘m
zpÛsobem jeho Ïivot.“ (Conference Report, Apr. 1975, 113; nebo
Ensign, May 1975, 77.)

■ Jak dlouho John pracoval na tom, aby dosáhl svého cíle? (·est let.)
Jak myslíte, Ïe se cítil, kdyÏ svého cíle dosáhl?

Pfii stanovování rodinného cíle si mají ãlenové rodiny spoleãnû promlu-
vit o tom, ãeho chtûjí dosáhnout, a o sv˘ch pocitech. Je-li to moÏné, otec
vede diskusi, pfii které se má kaÏd˘ podílet na stanovení daného cíle.
Pfii stanovování urãitého cíle pomÛÏe modlitba.

Star‰í J. Thomas Fyans vyprávûl o tom, jak si jedna rodina stanovila
své cíle:

„Témûfi 5000 km od [Salt Lake City v Utahu] Ïije rodina, která po skon-
ãení této konference opût udûlá nûco velmi zvlá‰tního. AÏ k nim dorazí
ãasopis Ensign s konferenãními proslovy, celá rodina si proslovy ihned
pfieãte, pfiiãemÏ star‰í dûti pohovofií o vybran˘ch poselstvích.

NezÛstanou v‰ak pouze u ãtení. Bûhem rodinn˘ch domácích veãerÛ si
urãí rodinné i osobní cíle zaloÏené na poselstvích z konference. Jejich
cíle jsou praktické: ‚Pamatovat na babiãku pfii kaÏdodenní modlitbû;
nauãit se nazpamûÈ církevní píseÀ; zjistit, jak je rodina pfiipravena na
rÛzné situace; konat Pánovo dílo Jeho zpÛsobem – ne vlastním; pfii-
vést neãlena na shromáÏdûní.‘ Budou mluvit o sv˘ch cílech, budou
se o nû modlit a ãasto si je pfiipomínat. Není divu, Ïe tento otec fiíká:
‚V na‰í rodinû povaÏujeme generální konferenci za PánÛv seznam
toho, na co se máme soustfiedit. Pro nás a pro na‰e dûti to znamená
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více, neÏ lze vyjádfiit.‘ “ (Conference Report, Oct. 1974, 89–90; nebo
Ensign, Nov. 1974, 65.)

Cíle nám pomáhají pfii vûãném pokroku

■ PoÏádejte bratry, aby se na chvíli zamysleli nad tím, jaké mají vûãné
cíle. Vyzvûte nûkolik bratrÛ, aby se o nûkteré své cíle podûlili s ostat-
ními ve tfiídû. Napi‰te tyto cíle na tabuli.

KdyÏ si stanovíme cíle, které nám pomohou b˘t více takov˘mi, jako jsou
Spasitel a Nebesk˘ Otec, staneme se zpÛsobil˘mi získat vûãn˘ Ïivot se
svou rodinou. President Joseph Fielding Smith fiekl: „Zde [na zemi] v‰ak
pokládáme základy. Právû zde se uãíme tûmto jednoduch˘m pravdám
evangelia JeÏí‰e Krista, v tomto zku‰ebním stavu, abychom se pfiipravili
na onu dokonalost. Je na‰í povinností b˘t dnes lep‰ími, neÏ jsme byli
vãera, a b˘t zítra lep‰ími, neÏ jsme dnes.“ (Doctrines of Salvation, comp.
Bruce R. McConkie, 3 vols. [1954–1956], 2:18.)

■ UkaÏte obrázky 17a „Rodinné studium písem pfiiná‰í mnohé
odmûny“; 17b „Modlitba mÛÏe rodinu sbliÏovat“ a 17c „Rodinn˘
domácí veãer mÛÏe rozvíjet duchovnost“.

Je tfieba, abychom si dávali a uskuteãÀovali takové cíle, které nám
pomohou pfiipravit se na vûãn˘ Ïivot a pfiilnout tûsnûji k Nebeskému
Otci. MÛÏeme si napfiíklad stanovit za cíl ãíst dennû písma, mít rodin-
nou modlitbu nebo pofiádat rodinné domácí veãery.

■ Jaké dal‰í cíle nám mohou pomoci pfiipravit se na vûãn˘ Ïivot a
pfiiblíÏit se Bohu?

NíÏe uveden˘ pfiíbûh ukazuje, jak nám cíle pomáhají na cestû k dosaÏení
vûãného Ïivota:

KdyÏ se Jerry poprvé setkal s misionáfii, bylo mu 24 let a cítil se velmi
deprimovan˘. Vystudoval uãitelství, ale pracoval v jiném oboru. Byl
svobodn˘ a nevidûl v Ïivotû Ïádn˘ smysl. KaÏdé ráno se ptal sám sebe:
„Proã se plahoãit dal‰ím dnem?“

Jednoho dne ho jeden dlouholet˘ pfiítel, kter˘ vstoupil do Církve,
pozval na setkání s misionáfii. Misionáfii Jerryho vyzvali, aby ãetl
Knihu Mormonovu a aby se o ni modlil. Pfii studiu evangelia JeÏí‰e
Krista Jerry pocítil, Ïe Ïivot má opravdu smysl. Modlil se a brzy
poznal, Ïe Kniha Mormonova je pravdivá a Ïe chce následovat
Spasitele. Chtûl b˘t pokfitûn, a proto zmûnil svÛj Ïivot a zaãal Ïít
podle evangelia.

Po kfitu Jerry pfiijal povolání od biskupa a byl naprosto spolehliv˘ ve
sv˘ch knûÏsk˘ch povinnostech. Velmi touÏil pomáhat druh˘m a brzy si
na‰el práci jako uãitel na základní ‰kole. Poté poznal krásnou mladou
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dívku, která také nedávno vstoupila do Církve, a oÏenil se s ní. Dali si
spoleãnû cíl jít do chrámu a následnû byli zpeãetûni na celou vûãnost.
Od té doby nacházejí velkou radost v Ïivotû podle Pánova plánu.

Dosahování cílÛ

■ PoÏádejte nûjakého bratra, aby pfieãetl 2. Nefiho 32:9.

Nefi nám fiíká, abychom se pfiedtím, neÏ se pokusíme ãehokoli dosáh-
nout, pomodlili. Jedním z nejdÛleÏitûj‰ích krokÛ pfii stanovování cílÛ
je uãinit osobní závazek, Ïe daného cíle dosáhneme. KdyÏ se modlíme
k Nebeskému Otci, máme Ïádat o Jeho pomoc. Máme slíbit, Ïe udû-
láme v‰e, co je v na‰ich silách, abychom sv˘ch cílÛ dosáhli.

■ Jak si mÛÏeme své cíle pfiipomínat? (ZmiÀte se o tûchto nápadech:
mÛÏeme si napsat cíle do deníku, mÛÏeme si je napsat na kousek
papíru, kter˘ budeme mít dennû na oãích, nebo o nich budeme pra-
videlnû diskutovat s rodinou.)

Ani v‰echny na‰e spravedlivé tuÏby a cíle nám nebudou nic platné,
pokud se nebudeme snaÏit jich dosáhnout. Pán fiekl: „Ve‰keré vítûzství
a sláva se pro vás uskuteãÀuje skrze va‰i píli, vûrnost a modlitby víry.“
(NaS 103:36.) KdyÏ se usilovnû snaÏíme, jsme poslu‰ni pfiikázání a
modlíme se, mÛÏeme sv˘ch spravedliv˘ch cílÛ dosáhnout. KaÏd˘ den
máme pfiíleÏitost pfiiblíÏit se o kousek k jejich dosaÏení. Také mÛÏeme
vyvinout zvlá‰tní úsilí, abychom pomohli ãlenÛm rodiny dosáhnout
jejich cílÛ.

âasto musíme pro dosaÏení cíle nûco obûtovat. President Spencer W.
Kimball jednou vyprávûl, jak dokázal dosáhnout jednoho ze sv˘ch
cílÛ prostfiednictvím obûti:

„Po misii jsem chtûl jít studovat, ale má rodina si nemohla dovolit
poslat mû na vysokou ‰kolu. A tak jsem ‰el nakládat a vykládat vagóny
na nádraÏí Southern Pacific Railroad v Los Angeles, abych si vydûlal
peníze na studia. Pracoval jsem ãtrnáct hodin dennû a pfieváÏel jsem
náklad mezi vagóny a skladi‰ti na ruãním dvoukolovém vozíku. âasto
jsem na nûm tahal témûfi pÛltunov˘ náklad. Jistû chápete, Ïe jsem z toho
byl veãer dost unaven˘.

Bydlel jsem se svou sestrou asi 4 nebo 5 kilometrÛ odtud. Lístek na
tramvaj stál 10 centÛ a já jsem se plahoãil celou tu vzdálenost tam i
zpût pû‰ky, abych u‰etfiil 20 centÛ za den. Velmi jsem si pfiál jít studo-
vat a tím, Ïe jsem chodil tuto vzdálenost pû‰ky, jsem byl stále blíÏe
svému cíli. … [Díky této obûti] jsem si na‰etfiil dost na to, abych se
mohl vrátit domÛ do Arizony a studovat tam na Arizonské univer-
zitû.“ („Decisions: Why It’s Important to Make Some Now“, New Era,
Apr. 1971, 2–3.)
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Závûr
Star‰í O. Leslie Stone fiekl: „Je tfieba, abychom neustále hodnotili svÛj
pokrok. Abychom mohli Ïít spravedlivû a naplnit úãel svého stvofiení,
musíme neustále zkoumat svou minulost, zji‰Èovat svÛj pfiítomn˘ stav
a stanovovat si cíle do budoucna. Bez tohoto postupu máme jen malou
‰anci dosáhnout sv˘ch cílÛ.“ (Conference Report, Apr. 1978, 87; nebo
Ensign, May 1978, 57.)

Stanovení si dobr˘ch cílÛ, plánování a práce na jejich dosaÏení, hodno-
cení na‰eho pokroku a opûtovné stanovení nov˘ch cílÛ – to v‰e je souãást
procesu, kter˘ nás pfiiblíÏí k vûãnému Ïivotu. Nebeského Otce tû‰í, kdyÏ
si stanovujeme spravedlivé cíle, a On nám pomÛÏe jich dosáhnout.

V˘zva
S modlitbou si zvolte nûjak˘ osobní cíl. MÛÏete si stanovit cíl z jedné
z tûchto oblastí: modlitba, studium písem, rodinn˘ domácí veãer, chrá-
mov˘ sÀatek, práce na rodinné historii, misionáfiská práce, desátek,
rozvíjení ãist˘ch my‰lenek nebo domácí uãení.

Napi‰te si svÛj cíl do deníku nebo na kousek papíru, kter˘ budete mít
ãasto na oãích. UãiÀte závazek, Ïe daného cíle dosáhnete. Modlete se o
pomoc a zavaÏte se Pánu, Ïe udûláte v‰e, co je ve va‰ich silách.

Promluvte si s rodinou o nûjakém cíli, kterého mÛÏete spoleãnû dosáh-
nout, a pak pracujte na jeho dosaÏení.

Pfiíprava uãitele
NeÏ budete uãit tuto lekci:

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 zlep‰it se v sebeovládání a nauãit nás,
jak sv˘m dûtem mÛÏeme pomoci osvojit si tuto silnou stránku.

Úvod
Existuje pfiíbûh o tom, jak se vybírají a trénují arab‰tí konû. Tito konû se
pouÏívají k dÛleÏité sluÏbû, a proto musejí bezpodmíneãnû poslouchat
svého pána. Na zaãátku v˘cviku se uãí okamÏitû uposlechnout pánova
povelu. Pak podstoupí zkou‰ku, která má ukázat, jak se budou chovat
v tûÏk˘ch podmínkách. Konû jsou del‰í dobu drÏeni v ohradû bez vody,
která je k dosaÏení nedaleko za branou. Po urãité dobû se brána otevfie
a konû vybûhnou k vodû. Tûsnû pfiedtím, neÏ dobûhnou k vodû, v‰ak
pán zapíská na pí‰Èalku. Nûktefií konû tomu nevûnují pozornost, pro-
toÏe mají ÏízeÀ. Jiní se v‰ak okamÏitû obrátí a bûÏí zpátky k pánovi.
Tito poslu‰ní konû se nauãili disciplínû a jsou jim svûfieny nejdÛleÏitûj‰í
úkoly. Ostatních koní se pouÏívá k ménû dÛleÏité práci. (Upraveno z:
Sterling W. Sill, Leadership [1958], 1:62–63.)

Pán nám dal svobodu jednání. Proto se mÛÏeme svobodnû rozhodovat.
Tato rozhodnutí urãují na‰i budoucnost. KdyÏ se rozhodujeme spraved-
livû, dokazujeme, Ïe jsme hodni slouÏit v království BoÏím. K tomu,
abychom se tak rozhodovali, v‰ak potfiebujeme, podobnû jako konû,
v˘cvik, disciplínu a poslu‰nost. To v‰e nám pomáhá ovládat své chutû
a vá‰nû a uãí nás to následovat nabádání na‰eho Mistra, i kdyÏ jsme
zrovna pokou‰eni.

■ Pfieãtûte Pfiísloví 16:32.

Sebeovládání je nutné k vûãnému pokroku 
Sebeovládání je vnitfiní síla, která umoÏÀuje ovládat osobní tuÏby a ãiny.
Osvojení této síly je nutné proto, abychom mohli opût Ïít s Nebesk˘m
Otcem. Je k tomu zapotfiebí na‰í neustálé snahy, av‰ak tím, Ïe rozvíjíme
sebeovládání, jsme lépe pfiipraveni správnû se rozhodovat.
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Sebeovládání je obzvlá‰tû dÛleÏité pro nás jako nositele knûÏství. Pokud
se nesnaÏíme ovládat, nemÛÏeme úãinnû radit a slouÏit druh˘m. KdyÏ
usilujeme o sebeovládání, stáváme se pfiíkladem sv˘m dûtem i ostatním.

KdyÏ jsme pokfitûni, zaãínáme Ïít nov˘ Ïivot, kter˘ je zasvûcen˘ násle-
dování Spasitele. Chceme-li Ho v‰ak následovat, musíme pfiekonat svût-
skost, slabost a nedokonalost. Spasitel uãil: „Chce-li kdo za mnou pfiijíti,
zapfiiÏ sebe sám, a vezmi kfiíÏ svÛj, a následujÏ mne.“ (Matou‰ 16:24.)
A dále: „Vcházejte tûsnou branou; nebo prostranná brána a ‰iroká cesta
jest, kteráÏ vede k zahynutí, a mnoho jest tûch, ktefiíÏ vcházejí skrze ni.
Nebo tûsná jest brána a úzká cesta, kteráÏ vede k Ïivotu, a málo jest
nalézajících ji.“ (Matou‰ 7:13–14.)

Chceme-li nastoupit na úzkou cestu, vyÏaduje to sebekázeÀ a sebeza-
pfiení. Znamená to pfiekonávat poku‰ení. Pán v‰ak slíbil, Ïe pokud se
budeme ovládat a dodrÏovat Jeho pfiikázání, pak nás odmûní.

Sebeovládání nás osvobozuje
Nebesk˘ Otec nám dal pfiikázání, protoÏe nás miluje a chce nás uchránit
pfied utrpením. DodrÏování Jeho pfiikázání nás osvobodí.

Rozvíjení sebeovládání nám pomÛÏe osvojit si správné návyky, jako
je vãasné vstávání, kaÏdodenní studium písem a neodkladné plnûní
sv˘ch úkolÛ. Tyto zvyky nás mohou osvobodit od zmatku. NíÏe jsou
uvedeny dal‰í zásady, které nám pfiiná‰ejí svobodu, pokud jsme jich
poslu‰ni:

Desátek
DodrÏováním zákona desátku se uãíme pfiekonávat sobecké touhy.

Slovo moudrosti
Îijeme-li podle tohoto zákona, mÛÏeme b˘t u‰etfieni ‰kodliv˘ch následkÛ
uÏívání tabáku, alkoholu a drog.

Cudnost
UdrÏování ãinÛ a my‰lenek v mezích, které stanovil Pán, nás u‰etfií
zármutku a lítosti.

■ Jaké dal‰í zásady evangelia nám pfiiná‰ejí svobodu, pokud je dodr-
Ïujeme? Jak nás osvobozují?

Osvojte si sebeovládání

■ Pfieãtûte Almu 37:32–37. âemu se v tûchto ver‰ích uãíme o sebeovlá-
dání? (Má se nám o‰klivit hfiích a nepravost, máme ãinit pokání, mít
víru v Krista, b˘t pokorní, máme se snaÏit odolat v‰em poku‰ením,
nemáme b˘t nikdy znaveni konáním dobra, máme se uãit moudrosti,
dodrÏovat pfiikázání BoÏí, modlit se a radit se s Pánem ohlednû
v‰ech sv˘ch ãinÛ.)
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Osvojit si sebeovládání je celoÏivotní proces. Je k tomu potfieba, aby-
chom poznali sami sebe a také zásady evangelia. Znamená to stanovit
si cíle, Ïe budeme Ïít podle tûchto zásad a Ïe se budeme spoléhat na
Pána, jenÏ nám dá sílu a pomÛÏe nám, kdyÏ se budeme ze v‰ech sil
snaÏit tûchto cílÛ dosáhnout.

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

Poznejte sami sebe
KdyÏ získáme zku‰enosti s evangeliem a více ho poznáme, uvûdomíme
si, jaké máme silné i slabé stránky. KdyÏ toto poznáme, máme touhu
pfiekonat ‰patné návyky a pocity a získáme motivaci rozvinout silné
stránky, které jiÏ máme.

President David O. McKay fiekl, Ïe mezi nûkteré ‰patné vlastnosti, které
u sebe najdeme, patfií Ïárlivost, nenávist, závist a zá‰È. K tomu dodal:
„V‰echny tyto ‰patnosti musíte pfiekonat tím, Ïe je potlaãíte. Proto je tak
dÛleÏité sebeovládání. Potlaãte hnûv! Potlaãte tuto Ïárlivost, tuto závist!
V‰echny tyto ‰patnosti ‰kodí duchu.“ (Gospel Ideals [1954], 356.)

Pfiekonat tyto pocity není jednoduché; trvá to nûjak˘ ãas, neÏ se zmû-
níme. KdyÏ v‰ak vyvineme urãité úsilí a spolehneme se na pomoc
Nebeského Otce, osvojíme si trpûlivost a odvahu pfiekonat tyto ‰pat-
nosti, které u sebe nacházíme.

Stanovte si spravedlivé cíle
Dobr˘m zpÛsobem, jak si osvojit sebeovládání, je stanovovat si cíle a
dosahovat jich. Stanovíme-li si vnitfinû cíl, za kter˘m si budeme stát,
a budeme-li se snaÏit ho s Pánovou pomocí dosáhnout, docílíme sebe-
ovládání. Tento proces vyÏaduje vytrvalost, av‰ak Pán fiekl, Ïe musíme
vytrvat aÏ do konce ve spravedlivém Ïivotû, abychom pak dosáhli cíle
oslavení neboli vûãného Ïivota. (Viz NaS 14:7.)

Jak si osvojit sebeovládání

1. Poznejte sami sebe.
2. Stanovte si spravedlivé cíle.
3. Spoléhejte na Pána v modlitbû a pfii studiu

písem.
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■ PoÏádejte bratry, aby se na chvíli zamysleli nad cíli, kter˘ch se v sou-
ãasnosti snaÏí dosáhnout.

Spoléhejte na Pána v modlitbû a pfii studiu písem
K tomu, abychom pfiekonali poku‰ení a dosáhli svého vûãného cíle, je
zapotfiebí víry v JeÏí‰e Krista. Pravidelná modlitba a studium písem
tuto víru posilují a pomáhají nám získat sílu k pfiekonání na‰ich pro-
blémÛ. Îivotní osudy Pánov˘ch sluÏebníkÛ, které jsou podrobnû
popsány v písmech, nám navíc dávají pfiíklad, kter˘ mÛÏeme následo-
vat; pomáhají nám pochopit, Ïe pokud si jiní osvojili sebeovládání,
mÛÏeme si ho osvojit i my.

■ Vyzvûte bratry, aby se podûlili o to, jak si osvojili sebeovládání pro-
stfiednictvím studia písem a modlitby.

Pomáhejte sv˘m dûtem osvojit si sebeovládání

■ UkaÏte obrázek 18a „Moudfií rodiãe uãí své dûti sebeovládání“.

Domov má b˘t místem, kde se na‰e dûti mohou nauãit sebeovládání.
NíÏe uvedené ãtyfii zásady nám pfii v˘uce sebeovládání mohou pomoci.

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

Stanovte vãas pravidla a prosazujte je
President David O. McKay uãil, Ïe dítû se má uãit poslu‰nosti v raném
vûku. Pokud rodiãe neuãí své dûti poslu‰nosti, kdyÏ jsou malé, moÏná
to pozdûji nepÛjde tak snadno. President McKay zdÛraznil, Ïe máme
dát dítûti svobodu, aby se samo rozvíjelo; pokud v‰ak pfiekroãí stano-
vená pravidla, máme ho jemnû, av‰ak ráznû ukáznit. (Viz Stepping
Stones to an Abundant Life, comp. Llewelyn R. McKay [1971], 38.)

President N. Eldon Tanner také hovofiil o tom, jak je dÛleÏité uãit dûti,
kdyÏ jsou je‰tû malé: „KdyÏ [své dûti] uãíme, jsme povinni je ukázÀovat

Jak uãit dûti sebeovládání

1. Stanovte vãas pravidla a prosazujte je.
2. Uãte dûti zásadám evangelia.
3. Dávejte dûtem zodpovûdnost.
4. UkázÀujte s láskou.
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a dohlédnout na to, aby dûlaly, co je správné. UmaÏe-li se dítû od bláta,
nebudeme ãekat, aÏ vyroste, aby se rozhodlo, zda se vykoupe, ãi ne.
Nebudeme ãekat, zda se rozhodne, Ïe si vezme lék, nebo ne, kdyÏ je
nemocné, nebo zda bude chodit do ‰koly nebo na shromáÏdûní.“ (Seek
Ye First The Kingdom of God, comp. LaRue Sneff [1973], 87.)

Uãte dûti zásadám evangelia
President N. Eldon Tanner fiekl: „Rodiãe mají dûti uãit v raném vûku
také oné nádherné my‰lence a skuteãnosti, Ïe jsou duchovní dûti Boha,
a mají je uãit, Ïe jedin˘m zpÛsobem, jak se mÛÏeme tû‰it z úspûchu a
‰tûstí zde a vûãnému Ïivotu na vûãnosti, je rozhodnout se fiídit se uãe-
ním JeÏí‰e Krista. Rodiãe je musejí uãit, Ïe Satan skuteãnû existuje a Ïe
pouÏije v‰echny prostfiedky, které má k dispozici, aby je pokou‰el
k ãinûní zla, [aby se snaÏil svést] je na scestí, [uãinit] z nich své zajatce
a [pfiipravit] je o nejvy‰‰í ‰tûstí a oslavení, z kterého by se jinak mohly
tû‰it.“ (Seek Ye First The Kingdom of God, 87.)

Chceme-li uãit své dûti zásadám evangelia, musíme pro nû také b˘t dob-
r˘m pfiíkladem, kter˘ mohou následovat. Pokud nebudeme ovládat své
chutû a vá‰nû, nemÛÏeme od dûtí oãekávat, Ïe budou ovládat ty své.

Dávejte dûtem zodpovûdnost
Star‰í L. Tom Perry fiekl: „Musíme si b˘t jisti, Ïe … [své dûti] náleÏitû
uãíme a Ïe do jejich Ïivota v‰tûpujeme víru a dÛvûru v Pána. Musíme
si b˘t jisti, Ïe jsou správnû vy‰koleny, a aÏ zaãnou duchovnû dospívat,
musíme jim poskytnout pfiíleÏitosti, aby projevily sílu, která se v nich
rozvíjí. Musíme jim vûfiit a dÛvûfiovat a poté jim dávat zodpovûdnost.“
(Conference Report, Sao Paulo Area Conference 1975, 12.)

Existuje mnoho zpÛsobÛ, jak uãit dûti zodpovûdnosti. Star‰í F. Enzio
Busche uvedl tento pfiíklad:

„SnaÏíme se vést své dûti k sebeúctû … a vût‰inou necháváme na nich,
aby se posoudily. Získali jsme zku‰enost, Ïe pokud odhalujeme a zdÛ-
razÀujeme chyby, nejsme tak dobr˘m uãitelem …, jako kdyÏ dítûti
pomÛÏeme, aby samo zjistilo, Ïe nûco nedûlá správnû. DokáÏe-li dítû
samo pochopit svou chybu, znamená to, Ïe uÏ udûlalo první krok ke
zmûnû.

Pamatuji si, jak jsme jednou na‰eho syna, kdyÏ se dopustil pfiestupku,
poÏádali, aby si sám stanovil trest. Urãil si, Ïe se mûsíc nesmí dívat na
televizi. Pfiipadalo nám to aÏ moc pfiísné, ale byli jsme velmi rádi, kdyÏ
nám jeho babiãka fiekla, Ïe kdyÏ byl u ní na náv‰tûvû, trval na tom, Ïe
není správné, aby ho povzbuzovala, aby se díval na urãit˘ televizní
program, i kdyÏ by se o tom rodiãe nikdy nedozvûdûli. Myslím, Ïe pro
rodiãe neexistuje vût‰í radost, neÏ kdyÏ vidí, Ïe se jejich dítû chová
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v obtíÏné situaci správnû.“ („Provoke Not Your Children“, Ensign,
Mar. 1976, 42.)

■ Jak star‰í Busche pomohl sv˘m dûtem osvojit si sebeovládání?
(Pomohl jim získat sebeúctu tím, Ïe samy objevily vlastní chyby.
Povzbuzoval je k tomu, aby se samy ukáznily.)

NeÏ jako rodiãe dáme sv˘m dûtem nûjaké zodpovûdnosti, musíme se
ujistit, Ïe jsou na to pfiipraveny. President Tanner vysvûtlil: „Dûti se
nenauãí rozli‰ovat dobro od zla samy. Rodiãe musejí posoudit, zda je
dítû pfiipravené pfievzít zodpovûdnost a zda je schopné rozumnû se
rozhodovat, zváÏit moÏnosti a [nést] následky svého rozhodnutí.“
(Seek Ye First The Kingdom of God, 87.)

UkázÀujte s láskou
KdyÏ své dûti ukázÀujeme, máme b˘t rázní, nikoli v‰ak tvrdí. Máme
jim jasnû fiíci, co od nich oãekáváme, a uloÏit jim náleÏit˘ trest. Poté,
co své dûti ukázníme, jim máme projevit vût‰í míru lásky.

■ Pfieãtûte si Nauku a smlouvy 121:43–44. Proã máme sv˘m dûtem
projevit vût‰í lásku poté, co je ukázníme? (Aby pochopily, Ïe je
máme rádi a Ïe je ukázÀujeme pro jejich dobro, a aby si nemyslely,
Ïe jsme jejich nepfiátelé.)

■ Diskutujte s bratry ve tfiídû o níÏe uveden˘ch pfiíkladech. ZdÛraznûte,
Ïe k fie‰ení tûchto problémÛ je zapotfiebí sebeovládání. MÛÏete poÏá-
dat bratry, aby místo tûchto pfiíkladÛ uvedli nûjaké vlastní.

1. Patrik a Iveta mají tfii dospívající dûti, které se neustále hádají a mají
mezi sebou spory. Jak by mohli pomoci sv˘m dûtem pfiestat se hádat
a osvojit si sebeovládání?

2. Jan a Eli‰ka chtûjí mít kaÏd˘ den doma rodinnou modlitbu, av‰ak
zasahuje jim do toho práce, ‰kola a dal‰í povinnosti. âlenové rodiny
se domnívají, Ïe není moÏné se spolu sejít na rodinné modlitbû. Jak
mohou Jan s Eli‰kou pomoci ostatním v rodinû osvojit si sebeovlá-
dání potfiebné pro to, aby mûli rodinnou modlitbu?

3. Dvofiákovi si uvûdomují, Ïe je zapotfiebí, aby platili desátek, ale
ãlenové rodiny mají pocit, Ïe nikdy nemají dost penûz na pokrytí
sv˘ch dal‰ích v˘dajÛ. Zdá se v‰ak, Ïe vÏdy mají dost penûz na
rekreaci, na nové obleãení a dal‰í vûci, které chtûjí a které nejsou
naprosto nezbytné. Jak si mohou ãlenové této rodiny osvojit sebe-
ovládání potfiebné pro to, aby platili desátek?

■ Jak se budou ti, ktefií se nauãili ovládat, chovat k ostatním ãlenÛm
své rodiny?
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Závûr
Chceme-li pfiipravit sebe a svou rodinu na to, abychom zvládli rÛzné
tûÏkosti, musíme si s pomocí svobody jednání dané Bohem a vlastním
úsilím osvojit sebeovládání. Abychom se mohli pfiipravit na návrat
k na‰emu Otci v nebi, musíme b˘t schopni se náleÏitû rozhodovat a
ovládat své touhy a city.

■ Vydejte svûdectví o tom, Ïe kdyÏ ãlenové rodiny vûdomû rozvíjejí
sebeovládání, mohou pfiekonat mnohé problémy ve svém Ïivotû.

■ Zazpívejte si píseÀ „Správnû zvol“ („Choose the Right“, Hymns,
no. 239) nebo si pfieãtûte její slova uvedená níÏe.

Správnû zvol
Správnû zvol, kdykoli se rozhoduje‰,
k tomu tû Duch Pánû nabádá.
Správnû zvol, svûtlo Pánû míti bude‰,
kdyÏ srdce dobru pfiednost dá.

(refrén) Správnû zvol! Správnû zvol!
NechÈ moudrost doprovází cestu tvou.
Správnû zvol! Správnû zvol!
Pak BÛh rád poÏehná ti odmûnou.

Správnû zvol, neodboãuj z cesty pravdy,
poku‰ení ráznû pfiekonej.
Správnû zvol, cestou ‰patnou nechoì nikdy,
hlas BoÏí pilnû poslouchej.

(refrén)

Správnû zvol, kdyÏ pro du‰i svou mír hledá‰,
naplní‰ své dílo bezpeãím.
Správnû zvol, ve v‰ech krocích, které dûlá‰,
nechÈ nebesa jsou cílem tv˘m.

(refrén)

V˘zva
Vyberte nûjak˘ problém, se kter˘m se osobnû nebo v rodinû pot˘-
káte. ¤iìte se kroky, které jsou uvedeny v této lekci, abyste dan˘
problém vyfie‰ili. âtûte písma a hledejte v nich vhodné vzory pro
rozvíjení sebeovládání.

Dal‰í ver‰e z písem

■ Pfiísloví 25:28 (ovládejte svého ducha)

■ Jakub 1:26 (ovládejte svÛj jazyk)
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■ Alma 38 (Almovy rady ·iblonovi, aby byl poddajn˘ a ovládal se)

Pfiíprava uãitele
NeÏ budete uãit tuto lekci:

1. V pfiíruãce Zásady evangelia si pfieãtûte kapitolu 4 „Svoboda rozho-
dování“.

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

3. Pfiipravte se, abyste na závûr lekce mohli zazpívat píseÀ „Správnû
zvol“ („Choose the Right“, Hymns, no. 239) nebo si pfieãtûte slova
této písnû.

4. Buìte pfiipraven vydat svûdectví o tom, Ïe kdyÏ ãlenové rodiny
vûdomû rozvíjejí sebeovládání, mohou pfiekonat mnohé osobní pro-
blémy.

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 motivovat nás k tomu, abychom zdokonalovali své
talenty a inspirovali k tomu i ostatní ãleny své rodiny.

Úvod
Nebesk˘ Otec dal kaÏdému z nás talenty a chce, abychom je pouÏí-
vali. V podobenství zaznamenaném v Matou‰ovi Pán vyprávûl o
muÏi, kter˘ se chystal na dalekou cestu. Pfied sv˘m odjezdem svolal
sluÏebníky a svûfiil jim svÛj majetek. Jednomu sluÏebníkovi dal pût
hfiiven (v tomto podobenství hfiivny znamenají peníze), dal‰ímu dal
dvû a poslednímu jednu hfiivnu. KaÏdému sluÏebníkovi dal hfiivny
podle jeho schopností.

Zatímco pán byl na cestách, sluÏebník s pûti hfiivnami je investoval a
vydûlal dal‰ích pût hfiiven. SluÏebník se dvûma hfiivnami je také inves-
toval a vydûlal dal‰í dvû. Av‰ak sluÏebník, kter˘ mûl jednu hfiivnu, ji
zakopal do zemû.

KdyÏ se pak pán vrátil, poÏadoval po sluÏebnících, aby mu podali
zprávu o sv˘ch hfiivnách. SluÏebníkÛm, ktefií zdvojnásobili své hfiivny,
fiekl: „To dobfie, sluÏebníãe dobr˘ a vûrn˘, nad málem byl jsi vûrn˘,
nad mnohem tebe ustanovím. VejdiÏ v radost pána svého.“ (Matou‰
25:21.) SluÏebníka, kter˘ ukryl svou hfiivnu, v‰ak pán nazval „zl˘m a
leniv˘m“. ¤ekl, Ïe od nûho hfiivnu odebere a dá ji sluÏebníkovi s 10
hfiivnami. (Viz Matou‰ 25:14–30.)

Pán v tomto podobenství uãí tomu, jak je dÛleÏité moudfie pouÏívat
vlastní schopnosti nebo talenty. Od toho, komu bylo dáno více hfiiven,
se oãekávalo více neÏ od jiného s ménû hfiivnami, av‰ak od v‰ech se
oãekávalo, Ïe rozmnoÏí hfiivny, které jim byly dány. Dokonce i od toho,
kter˘ mûl jednu hfiivnu, se oãekávalo, Ïe ji moudfie vyuÏije.

President Spencer W. Kimball fiekl: „BÛh nás obdafiil talenty a ãasem,
skryt˘mi schopnostmi a pfiíleÏitostmi pouÏívat je a rozvíjet v Jeho
sluÏbû. Proto od nás, sv˘ch dûtí s tûmito v˘sadami, mnoho oãekává.“
(The Miracle of Forgiveness [1969], 100.)
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KaÏd˘ má talenty
KaÏd˘ z nás je poÏehnán talenty od Boha. Tyto talenty, které jsme
dostali, mohou mít osobní, umûleck˘ nebo tvÛrãí charakter. Máme
tyto dary pouÏívat tak, abychom slouÏili druh˘m a abychom do
Ïivota vná‰eli radost.

■ Vystavte vût‰í arch papíru, na kterém jsou napsány níÏe uvedené
body, nebo je napi‰te na tabuli. Vyzvûte bratry, aby si uvûdomili,
jaké mají talenty, a aby se nad nimi zamysleli (tyto talenty nemusejí
b˘t nutnû uvedeny na tomto seznamu).

Pán fiekl Josephu Smithovi:

„NeboÈ kaÏdému nebyly dány v‰echny dary; neboÈ je mnoho darÛ a
kaÏdému ãlovûku je dán dar Duchem BoÏím.

Nûkter˘m je dán jeden a nûkter˘m je dán jin˘, aby to v‰em mohlo b˘ti
ku prospûchu.“ (NaS 46:11–12.)

Osobní talenty
Sebeovládání
Trpûlivost
Odvaha
Laskavost
Smysl pro humor
Schopnost pozornû naslouchat
Schopnost snadno odpou‰tût
Schopnost vzbuzovat v druh˘ch

dÛvûru
Víra
Láska k druh˘m
Silné svûdectví
Aktivita v Církvi
Podpora vedoucích Církve
Schopnost vidût v druh˘ch

dobro
Veselá povaha

Umûlecké a tvÛrãí talenty 
Zpûv
Malování
Dfievofiezba
Keramika
Sochafiství
Peãení
Zahradniãení
Psaní
Skládání písní
Tanec
Vypravûãství
Herectví
Hra na hudební nástroj
Talent na sporty
·ití
Pletení
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Tyto ver‰e se t˘kají duchovních darÛ, které nám Pán dal. Uvádí se zde,
Ïe nám v‰em byly dány talenty, abychom pomáhali druh˘m a abychom
se zdokonalovali. Jeden ãlen Církve uvedl:

„Na‰e nejvût‰í pfiedpoklady pro rozvoj a v˘voj spoãívají v oblasti na‰ich
talentÛ, na‰ich ctností a na‰ich schopností. …

Pokud chcete mít silná záda, nepotfiebujete nic jiného neÏ nosit velk˘
náklad. Stejn˘m postupem mÛÏeme rozvíjet hojnost sv˘ch schopností
témûfi do jakékoli míry.“ (Sterling W. Sill, „A Hundred-Hundred
Marriage“, Ensign, Mar. 1971, 34–35.)

SnaÏte se své talenty objevit
Apo‰tol Pavel fiekl svému mladému pfiíteli Timoteovi: „Nezanedbávej
daru, kter˘Ï jest v tobû.“ (1. Timoteovi 4:14.) Také my máme následo-
vat Pavlovu radu, pokud v‰ak chceme rozvíjet své dary, musíme je
nejprve objevit.

Abychom své talenty objevili, máme se nejprve modlit k Nebeskému
Otci a Ïádat Ho o to, aby nás vedl v tom, abychom je rozpoznali.

Druh˘m krokem je získat patriarchální poÏehnání (viz pfiíruãka
Povinnosti a poÏehnání knûÏství, ãást A, lekce 10 „Patriarchové a patriar-
chální poÏehnání“). V tûchto poÏehnáních jsou ãasto zjevovány zvlá‰tní
dary. President Spencer W. Kimball fiekl: „Velmi doufáme, Ïe kaÏd˘ ãlen
… bude mít moÏnost získat patriarchální poÏehnání.“ (Church News,
8 Oct. 1977, 3.) Aãkoli patriarchové pÛsobí pouze v zorganizovan˘ch
kÛlech, ãlen, kter˘ je toho hoden a kter˘ Ïije v oblasti, kde se Církev
teprve rozvíjí, mÛÏe získat patriarchální poÏehnání od patriarchy 
v nejbliÏ‰ím kÛlu.

Zatfietí, druzí nám mohou pomoci rozpoznat na‰e talenty. Následující pfií-
hoda, kterou vyprávûl star‰í Franklin D. Richards, ukazuje, jak president
Spencer W. Kimball pomohl jistému muÏi rozpoznat jeden z jeho talentÛ:

„Pfied nûkolika lety jsem byl s presidentem Kimballem v Cusco v Peru a
v nedûli jsme se zúãastnili Nedûlní ‰koly ve zdej‰í odboãce. Nûjak˘ mlad˘
misionáfi ze Severní Ameriky tam hrál na piano. Po Nedûlní ‰kole se pre-
sident Kimball zeptal, zda nûkdo z místních ãlenÛ umí hrát na piano.
President odboãky mu sdûlil, Ïe jeden z jeho rádcÛ dokáÏe zahrát dvû
písnû. President Kimball ho tedy poÏádal, aby tento muÏ hrál ony dvû
písnû na shromáÏdûní svátosti, a tak se také stalo. Poté president Kimball
navrhl, aby tento rádce rozvíjel svÛj hudební talent a doprovázel na piano
bûhem v‰ech církevních shromáÏdûní.“ (Conference Report, Sao Paulo
Area Conference 1975, 24.)

MuÏ z tohoto vyprávûní si patrnû nikdy neuvûdomoval svÛj talent. A tak
nûkdo musel poukázat na tento jeho talent, aby ho pak mohl zaãít rozvíjet.
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âtvrt˘ zpÛsob, jak rozpoznat své talenty, je prostfiednictvím sluÏby
v Církvi. KdyÏ ve svém povolání usilujeme o Pánovu pomoc, pomÛÏe
nám objevit talenty, které potfiebujeme k vykonávání sv˘ch zodpovûd-
ností. Star‰í Franklin D. Richards fiekl: „Lidé, ktefií jsou poÏádáni, aby
pfiijali nûjak˘ úfiad v Církvi, mají ãasto sklon odpovûdût: ‚To nedokáÏu.
Já nemám takové zku‰enosti a znalosti jako nûkdo jin˘, kdo to mÛÏe
dûlat.‘ Av‰ak vírou, studiem, prací a modlitbou nám Pán umoÏní vyko-
nat vûci, které se zdají nemoÏné.“ (Conference Report, Sao Paulo Area
Conference 1975, 23.)

■ Co dal‰ího by nám mohlo pomoci objevit své talenty?

Rozvíjejte své talenty
KdyÏ uÏ jsme své talenty objevili, je na‰í povinností je rozvíjet a po-
uÏívat. To mÛÏe vyÏadovat hodnû práce a cviku. Nûkdy pohlíÏíme na
talenty druh˘ch a zdá se nám, Ïe jim spadly do klína bez zvlá‰tního
pfiiãinûní. Neuvûdomujeme si, Ïe lidé ãasto musejí vyvíjet znaãné úsilí,
aby své talenty rozvinuli.

Jedním z tûch, ktefií se usilovnû snaÏili rozvíjet své talenty, byl president
Heber J. Grant. KdyÏ popisoval, jak své talenty rozvíjel, uvedl:

„Nebyl jsem schopen pfiehodit míãek z jedné mety na druhou. …
Nemûl jsem dost sil, abych bûÏel ani abych míãek odpálil. KdyÏ jsem
míãek zvedl, ostatní chlapci na mû obvykle volali: ‚Hoì to sem,
padavko!‘ Tak moc se mi posmívali, … Ïe jsem se slavnostnû zapfiisáhl,
Ïe budu hrát baseball v [muÏstvu], které vyhraje mistrovství území
Utahu. …

U‰etfiil jsem dolar, za kter˘ jsem si koupil baseballov˘ míãek. Trávil
jsem celé hodiny házením míãku na zeì stodoly [biskupa Edwina D.
Woolleyho]. … PaÏe mû ãasto bolela tak, Ïe jsem v noci témûfi nemohl
usnout. Vytrvale jsem v‰ak trénoval a nakonec jsem se úspû‰nû dostal
do náhradního [muÏstva] na‰eho klubu. Postupnû jsem se dostal do
lep‰ího klubu a nakonec jsem hrál [v prvním muÏstvu], které vyhrálo
územní soutûÏ. Dostál jsem tedy slovu, které jsem si dal, a z baseballu
jsem ode‰el.“ („Work, and Keep Your Promises“, Improvement Era, Jan.
1900, 196–197.)

President Grant také rozvíjel svÛj talent v krasopisu. Rozhodl se, Ïe
„se jednou stane úãetním v bance Wells Fargo and Company“. Dobr˘
úãetní musel umût dobfie psát, a tak zaãal pracovat na tom, aby se stal
písafiem. Jist˘ autor o nûm napsal: „Na zaãátku byl jeho rukopis tak
nevzhledn˘, Ïe kdyÏ se na to podívali jeho dva [pfiátelé], jeden z nich
fiekl druhému: ‚To písmo vypadá, jako kdyby ho na‰krábala koãka.‘
‚Ne, ne,‘ fiekl druh˘, ‚vypadá to, jako kdyby do kalamáfie uhodil blesk.‘
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To se Hebera dotklo. Uhodil pûstí do stolu a prohlásil: ‚Jednoho dne
vám, pánové, budu dávat lekce v krasopisu!‘ A tak se také stalo.“
(Bryant S. Hinckley, Heber J. Grant: Highlights in the Life of a Great
Leader [1951], 39–40.)

President Grant ãasto rád fiíkával: „To, v ãem vytrváme, se pro nás stává
snaz‰í; ne proto, Ïe by se zmûnila sama podstata dané vûci, ale na‰e
schopnost ji vykonávat vzroste.“ (Conference Report, Apr. 1901, 63.)

K tomu, abychom své talenty rozvíjeli, mÛÏe b˘t také zapotfiebí pfiekonat
strach z jejich pouÏívání. Pán fiekl: „Nûkter˘mi nejsem velmi potû‰en,
neboÈ … skr˘vají hfiivnu, kterou jsem jim dal, kvÛli strachu z ãlovûka. …
A stane se, nebudou-li mi vûrnûj‰í, bude jim odÀato dokonce i to, co
mají.“ (NaS 60:2–3.)

Pfiekonat strach není nikdy snadné, ale Pán nám poskytl urãitou radu,
která nám mÛÏe pomoci: „Jste-li pfiipraveni, nebudete se báti.“ (NaS
38:30.) Jsme-li pfiipraveni, obvykle si vûfiíme, Ïe dokáÏeme zvládnout to,
na co jsme se pfiipravili. Tato sebedÛvûra pfiekoná strach.

Pfiíprava je v˘sledkem studia a cviku. Pán nám radil, Ïe máme „[usilo-
vat] o vûdomosti, dokonce studiem a také vírou“. (NaS 88:118.) Pokud
po tom silnû touÏíme, mÛÏeme posílit své nerozvinuté talenty studiem,
cvikem a tréninkem.

Pokud nerozvineme talenty, které nám Pán dal, budou od nás odÀaty.
Jeden ãlen Církve vysvûtlil: „Pán nám udûluje [talenty a schopnosti]
na základû jakési smlouvy o pÛjãce a bere si zpût v‰e, co nevyuÏijeme.
Podmínky této smlouvy jsou podobné tûm, za jak˘ch dával manu
dûtem Izraele v pustinû. KaÏd˘ den byla celá zemû hojnû pokrytá
manou a lidé si ji mohli nabrat kolik chtûli, ale to, co zÛstalo nevyuÏito,
se zkazilo. A tak je tomu i s na‰imi schopnostmi. Vût‰ina z nás nebude
mít nikdy silná záda nebo úÏasnou mysl, protoÏe bfiemena, která jsme
je nechali nést, nebyla nikdy dost tûÏká. Ve‰ker˘ ná‰ potenciál, kter˘
zÛstane nevyuÏit˘, se ztratí.“ (Sterling W. Sill, Ensign, Mar. 1971, 35.)

■ PoÏádejte pfiedem povûfieného bratra, aby vyprávûl o tom, jak objevil
a rozvinul nûjak˘ svÛj talent.

Pomáhejte ãlenÛm své rodiny rozvíjet talenty

■ UkaÏte obrázek 19a „Rodiãe mají podporovat talenty sv˘ch dûtí“.

Na‰ím úkolem je pomáhat ãlenÛm své rodiny rozpoznat a rozvíjet
jejich talenty, a uãit je pouÏívat tyto talenty ve sluÏbû Pánu.

Dále v textu jsou uvedeny zpÛsoby, kter˘mi mÛÏeme pomáhat ãlenÛm
rodiny rozvíjet jejich talenty.
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■ Vystavte vût‰í arch papíru, na kterém jsou napsány níÏe uvedené
body, nebo je napi‰te na tabuli.

Povzbuzujte kaÏdého ãlena rodiny, aby získal otcovské nebo knûÏské
poÏehnání

■ UkaÏte obrázek 2c „KnûÏská poÏehnání jsou dostupná v‰em ãlenÛm
rodiny“ nebo 12a „Otcovská poÏehnání mohou posílit ãleny rodiny“.

Otcové mohou dát ãlenÛm rodiny poÏehnání, aby jim pomohli získat
touhu a schopnost rozvíjet jejich talenty. Pokud jedinec nemÛÏe obdr-
Ïet otcovské poÏehnání, mÛÏe obdrÏet knûÏské poÏehnání k témuÏ
úãelu od domácího uãitele nebo od jiného vedoucího knûÏství.

Zaveìte v rodinû kladn˘ postoj k talentÛm
Sv˘m pfiíkladem musíme uãit a ukazovat, Ïe rozvíjet talenty je dobrá
vûc. Také máme chválit ãleny rodiny, kdyÏ nûãeho dosáhnou, a utû‰it
je, kdyÏ se jim nûco nepodafií. Nikdy je nemáme kritizovat.

Pomozte ãlenÛm rodiny vybrat talenty, které mohou rozvíjet
Vytvofite si se ãleny rodiny program aktivního rozvíjení talentÛ a pak
si rozvrhnûte, kdy budou na tûchto talentech pracovat a kdy je pfied-
vedou. Vhodnou pfiíleÏitostí pro pfiedvedení talentÛ jsou rodinné
domácí veãery.

Povzbuzujte ãleny rodiny, aby se pfii rozvíjení talentÛ modlili o sílu,
odvahu a inspiraci
Pokud bûhem rodinn˘ch modliteb budeme Ïádat Pána, aby pomáhal
ãlenÛm rodiny rozvíjet a pouÏívat jejich talenty, bude to pro nû inspi-
rací k tomu, aby se o tato poÏehnání také modlili.

Pomáhejte ãlenÛm rodiny rozvíjet talenty

1. Povzbuzujte kaÏdého ãlena rodiny, aby
získal otcovské nebo knûÏské poÏehnání.

2. Zaveìte v rodinû kladn˘ postoj k talentÛm.
3. Pomozte ãlenÛm rodiny vybrat talenty,

které mohou rozvíjet.
4. Povzbuzujte ãleny rodiny, aby se pfii

rozvíjení talentÛ modlili o sílu, odvahu
a inspiraci.
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Závûr
BÛh kaÏdému z nás udûlil talenty. S vdûãností a podle pfiikázání je
musíme objevit a rozvíjet. Pfiitom v‰em máme pamatovat na tuto
radu: „Usilujte dychtivû o nejlep‰í dary, vÏdy pamatujíce, proã jsou
dány; NeboÈ vpravdû pravím vám, jsou dány pro dobro tûch, ktefií
mne milují a zachovávají v‰echna pfiikázání má, a toho, kdo se snaÏí
tak ãiniti.“ (NaS 46:8–9.)

V˘zva
Zaveìte v rodinû kladn˘ postoj k rozvíjení a pouÏívání talentÛ. Vy-
tvofite si plán, kter˘ vám pomÛÏe rozvíjet nûjak˘ vá‰ talent. Pokud jste
otcem, kter˘ je nositelem Melchisedechova knûÏství, dejte kaÏdému
ãlenovi rodiny poÏehnání, abyste mu pomohl rozvíjet osobní talenty.
Pak jim pomozte vybrat si jeden nebo dva talenty, které by chtûli roz-
víjet. Povzbuzujte je, aby se pfii rozvíjení sv˘ch talentÛ modlili o sílu,
odvahu a inspiraci.

Dal‰í ver‰e z písem

■ Luká‰ 12:47–48 (komu je mnoho dáno, od toho je mnoho poÏadováno)

■ Eter 12:35 (pokud se nedûlíme o své talenty, budou nám odÀaty)

Pfiíprava uãitele
NeÏ budete uãit tuto lekci:

1. V pfiíruãce Zásady evangelia si pfieãtûte kapitolu 34 „Rozvíjení na‰ich
talentÛ“.

2. PoÏádejte nûjakého bratra, aby se pfiipravil a podûlil se o to, jak roz-
poznal a rozvinul nûjak˘ svÛj talent.

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

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 základním zásadám vedení.

Úvod

■ Co je to vÛdcovská schopnost? (Schopnost vést druhé.)

Církev potfiebuje dobré vedoucí – muÏe a Ïeny, ktefií se dokáÏí starat o
rychle rostoucí poãet ãlenÛ, ktefií dokáÏí fiídit církevní záleÏitosti a udr-
Ïovat fiád Církve, kter˘ Pán zaloÏil, ktefií dokáÏí pomáhat druh˘m dodr-
Ïovat pfiikázání a ktefií budou stát pevnû za pravdou po celém svûtû.

Vedoucí Církve, ktefií se snaÏí zmûnit svût k lep‰ímu tím, Ïe Ïijí podle
zásad evangelia a uãí jim, mají právo získat poznání a inspiraci. Pokud
nás vedou takoví vedoucí, posílí to ná‰ domov, rodinu, mûsta i celé
národy. Na‰í povinností jako nositelÛ knûÏství je pfiipravit se na to,
abychom byli inspirovan˘mi vedoucími, neboÈ na‰e vedení mÛÏe
ovlivnit druhé na cel˘ Ïivot.

Biskup Victor L. Brown hovofiil o vdûãnosti za vedoucí bûhem jeho
dûtství:

„Docela jasnû si vzpomínám na rozechvûní, které jsem pociÈoval, kdyÏ
jsem rozná‰el svátost jako jáhen ve sboru Cardston Second, v kÛlu
Alberta v Kanadû. …

Vzpomínám si, jak jsem to povaÏoval za ãest, podílet se na tak posvátné
sluÏbû. Dobfie si vzpomínám na to, jak mû rodiãe uãili, Ïe mám mít ãisté
ruce a srdce, abych byl hoden úãastnit se tohoto obfiadu.

Nejvíce jsem se nauãil díky pfiíkladu, kter˘m pro mû byli moji
rodiãe. Dal‰ím pfiíkladem pro mû byl poradce kvora jáhnÛ, kter˘ byl
také m˘m skautsk˘m vedoucím. Byl ztûlesnûním toho, jak má vypa-
dat vedoucí pro chlapce. KaÏd˘ chlapec, kterého vedl, pociÈoval jeho
velkou lásku. Jeho vliv nebyl omezen pouze na nedûlní ráno nebo na
úterní veãer; pociÈovali jsme ho po cel˘ t˘den. Budu navÏdy vdûãn˘
svému poradci v kvoru jáhnÛ za lekce Ïivota, které mû uãil, kdyÏ
jsem byl dvanáctilet˘m jáhnem, za lekce, které mi od té doby
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pomáhají dosud.“ (Conference Report, Apr. 1972, 101; nebo Ensign,
July 1972, 89–90.)

■ Za jaké vedoucí byl biskup Brown vdûãn˘? Proã byli tito vedoucí
úspû‰ní?

■ PoÏádejte bratry, aby se zamysleli nad tûmito otázkami: Co dûlám pro
to, abych se pfiipravil na vedoucí povolání? Jak˘ jsem nyní vedoucí?
Jak pÛsobím na druhé?

Co to znamená b˘t vedoucím?

■ UkaÏte obrázek 20a „Vedoucí, jako správn˘ past˘fi, ukazuje druh˘m
cestu a inspiruje je, aby ho následovali“.

Star‰í Bruce R. McConkie fiekl: „DÛm Izraele je ovãinec s vybran˘mi
ovcemi Pánû a ti, ktefií jsou urãeni, aby se starali o ovce, jsou Pánovi
past˘fii. Proto tedy kaÏd˘, kdo slouÏí v Církvi v jakémkoli úfiadu, ve kte-
rém je zodpovûdn˘ za duchovní nebo ãasné blaho jak˘chkoli Pánov˘ch
dûtí, pfiedstavuje past˘fie pro tyto ovce. Past˘fii se zodpovídají svému
Pánu za bezpeãí (spasení) Jeho ovcí. (Ezechiel 34.)“ (Mormon Doctrine,
2nd ed. [1966], 710.)

Skuteãn˘ past˘fi vede své ovce. Jde pfied nimi a udává jim smûr cesty.
Ovce znají jeho hlas a následují ho. Past˘fi je zná a chová ke kaÏdé z nich
lásku. Dává pozor na blíÏící se nebezpeãí a je pfiipraven riskovat pro ovce
svÛj Ïivot. (Viz James E. Talmage, Jesus the Christ, 3rd ed. [1916], 417.)

Jako správn˘ past˘fi inspiruje vedoucí druhé, aby ho následovali a plnili
své povinnosti. Ukazuje jim cestu tím, Ïe Ïije podle zásad, kter˘m uãí,
a tím, Ïe má porozumûní pro potfieby druh˘ch a Ïe na nû reaguje.
Vedoucí poznává, kde jsou problémy, a fie‰í je, stanovuje si cíle a dosa-
huje jich, hodnotí své jednání i jednání sv˘ch následovníkÛ, zlep‰uje se
a navrhuje zlep‰ení.

KdyÏ president Harold B. Lee hovofiil o dobû, kdy se stal presidentem
Církve, vysvûtlil, co znamená skuteãné vedení: „Z nûjakého dÛvodu
jsem získal dojem, Ïe jedin˘m skuteãn˘m záznamem, kter˘ kdy bude
uãinûn o mé sluÏbû v novém povolání, bude záznam, kter˘ jsem snad
zapsal do srdce a Ïivota tûch, kter˘m jsem slouÏil a se kter˘mi jsem
pracoval v Církvi i mimo ni.“ (Conference Report, Oct. 1972, 19; nebo
Ensign, Jan. 1973, 24.)

Vlastnosti dobrého vedoucího
Pán v písmech zjevil vlastnosti, které má dobr˘ vedoucí.

■ PoÏádejte nûjakého bratra, aby pfieãetl Nauku a smlouvy 121:41–45.
O jak˘ch vÛdcovsk˘ch vlastnostech se Pán zmiÀuje v tûchto ver‰ích?
(Odpovûdi napi‰te na tabuli.)
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20a Vedoucí, jako správn˘ past˘fi, ukazuje druh˘m cestu 
a inspiruje je, aby ho následovali



Lekce 20

179

Jak uvádí Pán v tûchto ver‰ích, vedoucí mají mít tyto vlastnosti:

Pfiesvûdãování
Pfiesvûdãováním neboli domlouváním se snaÏíme pfiesvûdãit druhé
o tom, aby nûco udûlali. Pfiesvûdãování je opakem nafiizování nebo
donucování. Jeden vedoucí knûÏství vyuÏil pfiesvûdãování k tomu,
aby pomohl domácímu uãiteli plnit jeho úkoly. Tento vedoucí se setkal
s domácím uãitelem a klidn˘m hlasem mu vysvûtlil, Ïe kdyÏ neplní
své povinnosti, pût rodin je naprosto „odfiíznuto“ od jakékoli komuni-
kace s biskupem. Vysvûtlil mu, Ïe pokud by nechtûl plnit své úkoly,
mohl by poÏádat jiného, aby ho nahradil. Vedoucí v‰ak zdÛraznil
tomuto bratrovi, Ïe chce, aby své úkoly plnil. Onen domácí uãitel
na toto pfiesvûdãování zareagoval pozitivnû a v˘raznû se zlep‰il.

Shovívavost
Skuteãn˘ vedoucí sná‰í tûÏkosti, které ho potkávají, a spoléhá na Pána,
Ïe mu dá sílu. Je také trpûliv˘ pfii práci s druh˘mi, obzvlá‰tû se ãleny
vlastní rodiny.

Jemnost
Jemnost znamená ohleduplnost. Znamená to b˘t citliv˘ vÛãi pocitÛm
druh˘ch. Znamená to mít je rád.

Mírnost
B˘t mírn˘ znamená nechat se pouãit a b˘t trpûliv˘. Mírní jsou ti, ktefií
jsou ochotni se uãit a prosit Boha o pomoc. Díky jejich mírnosti je mají
druzí rádi a váÏí si jich.

Nepfiedstíraná láska
Nepfiedstíraná láska je upfiímná láska. Je to skuteãn˘ zájem o druhé,
kter˘ se odráÏí ve v˘razech a skutcích, které ukazují, Ïe vám skuteãnû
záleÏí na tom, jak se druzí cítí, Ïe jim rozumíte a Ïe jim chcete pomoci.

Laskavost
B˘t laskav˘ znamená projevovat upfiímnou lásku, zájem a úctu k dru-
h˘m. Laskav˘ vedoucí chce poznat druhé a je citliv˘ vÛãi jejich potfie-
bám. Najde si ãas na to, aby se s jedinci radil soukromû.

Pravá láska
Dobr˘ vedoucí musí mít pravou lásku neboli ãistou lásku Kristovu vÛãi
v‰em lidem. Tato láska zahrnuje i pfiiná‰ení obûtí pro blaho druh˘ch.

■ Vyzvûte nûjakého bratra, aby pfieãetl Moroniho 7:44–48.

KdyÏ jeden otec uãil své syny, jak se stát dobr˘mi vedoucími, fiekl:
„Uãte se od prorokÛ a od KníÏete míru jak vést a zaãnûte u sebe. StÛjte
na vlastních nohách. StÛjte vzpfiímenû. Hleìte s hrdostí, jako byste byli



Lekce 20

180

skuteãn˘mi syny BoÏími, coÏ jste. Kráãejte mezi lidmi jako nositelé
moci, která pfiesahuje va‰i a kterou prostfiednictvím knûÏství vlastníte.
Pohybujte se po této dobré zemi, jako byste byli Pánovi partnefii, ktefií
mu pomáhají uskuteãnit nesmrtelnost a vûãn˘ Ïivot lidstva, coÏ jste.
Kráãejte ti‰e, … av‰ak nebojácnû a s vírou. NedopusÈte, aby vás zlé
vûtry rozkolísaly. Kráãejte jako vedoucí s knûÏstvím ve vládû BoÏí.
Kráãejte a mûjte ruce ochotné pomoci, mûjte srdce naplnûné láskou ke
sv˘m bliÏním. Kráãejte v‰ak pevnû ve spravedlivosti.“ (Wendell J.
Ashton, Conference Report, Apr. 1971, 61; nebo Ensign, June 1971, 58.)

Zodpovûdnosti vedoucích
Chceme-li se stát dobr˘mi vedoucími, máme také ãinit toto:

■ Diskutujte o níÏe uveden˘ch bodech a pfiitom je postupnû pi‰te na
tabuli.

Nauãte se sv˘m povinnostem
Pán nafiídil nám, jako nositelÛm knûÏství, abychom se uãili povinnos-
tem svého povolání a abychom tyto povinnosti vykonávali. (Viz NaS
107:99.) Tûmto povinnostem se mÛÏeme nauãit studiem písem a pfií-
ruãek, které vydala Církev. MÛÏeme si také promluvit s tûmi, ktefií
zastávají nebo zastávali tent˘Ï úfiad. Je zapotfiebí, abychom se úãast-
nili osobních pohovorÛ a v‰ech sv˘ch schÛzek s vedoucími. Také je
potfieba se modlit a nûkdy i postit, abychom získali pomoc a nauãili
se tak sv˘m povinnostem.

Starejte se o to, co vám bylo svûfieno
Správcovství má dvû ãásti: delegování pravomoci a zodpovûdnost.

Delegování pravomoci
Jako vedoucí se musíme nauãit delegovat pravomoc druh˘m. To zna-
mená, Ïe pfiedáváme druh˘m zodpovûdnost za vykonání úkolu pod
na‰ím vedením a pak je necháme dan˘ úkol splnit. President Harold B.
Lee fiekl: „Nechejte je udûlat v‰e, co je v jejich silách, a pfiitom stÛjte
v pozadí a uãte je, jak to mají dûlat. Domnívám se, Ïe právû v tom spo-
ãívá tajemství rÛstu – pfiedat na‰im lidem zodpovûdnost a pak je uãit,
jak se této zodpovûdnosti mají zhostit.“ (Citováno N. Eldonem Tannerem
v „Leading As the Savior Led“, New Era, June 1977, 6.)

Jako vedoucí pomáháme tûm, které vedeme, uvûdomit si, jak je jejich
povolání dÛleÏité. Vedení není nafiizování; vést znamená nabízet a posky-
tovat pomoc a ukazovat smûr; vést znamená inspirovat a povzbuzovat ty,
kter˘m jsme dali nûjakou zodpovûdnost. (Viz Matou‰ 23:11.)
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Zodpovûdnost
Pán fiekl: „Je poÏadováno Pánem z ruky kaÏdého správce, aby pfiedá-
val zprávu o správcovství svém, v ãase i ve vûãnosti.“ (NaS 72:3.) KdyÏ
druh˘m zadáváme úkoly, máme jim srozumitelnû objasnit, jaké mají
zodpovûdnosti ve vztahu k dan˘m úkolÛm, a pak jim ponechat svo-
bodu, aby mohli tyto úkoly zvládnout, jak jen nejlépe dovedou. Máme
jim v‰ak stanovit konkrétní termín, dokdy nám podají zprávu o tom,
jak se jim dafií.

Takto má dotyãn˘ podávat zprávu neboli se zodpovídat vÏdy sv˘m
vedoucím. V Církvi se tak ãasto dûje skrze osobní pohovory. Bûhem
pohovoru mÛÏe vedoucí poradit dotyãnému a zhodnotit, jak dobfie
byl úkol splnûn. Vedoucí má v‰ak pfiitom b˘t vÏdy pozitivní a nabízet
svou pomoc, a je-li to vhodné, pochválit a povzbudit.

Tímto zpÛsobem tedy vykonáváme své správcovství jako vedoucí
v Církvi: 1) zadáme úkol, 2) necháme dotyãného, aby se úkolu zhostil,
3) nabídneme pomoc, 4) získáme od nûj zprávu a 5) zhodnotíme v˘kon
sluÏby a dotyãného za to pochválíme.

Buìte dobr˘m otcem
Na‰í nejdÛleÏitûj‰í vedoucí rolí je role otce. President Joseph F. Smith
dal otcÛm návod, jak mají správnû vést svou rodinu: „Otcové, pfie-
jete-li si, aby va‰e dûti byly uãeny v zásadách evangelia, pfiejete-li si,
aby milovaly pravdu a rozumûly jí, pfiejete-li si, aby byly poslu‰né a
v jednotû s vámi, milujte je! A dokazujte jim to kaÏd˘m slovem nebo
skutkem. … KdyÏ s nimi hovofiíte nebo promlouváte, nedûlejte to ve
hnûvu, nedûlejte to hrubû v duchu odsuzování. Hovofite s nimi las-
kavû. … Obmûkãete jejich srdce; vzbuìte v nich vÛãi sobû nûÏné
pocity. NepouÏívejte Ïádné rány ani Ïádné násilí, ale … pfiistupujte
k nim s domlouváním, s pfiesvûdãováním a láskou nepfiedstíranou.“
(Liahona: The Elders’ Journal, 17 Oct. 1911, 1:260–261.)

Podporujte autority
Dobr˘ vedoucí je také dobr˘ následovník tûch, jiÏ nad ním mají pravo-
moc. Dobfií následovníci si získají dÛvûru sv˘ch vedoucích i tûch, které
vedou. V‰ichni máme podporovat své vedoucí tím, Ïe pfiijímáme a
plníme úkoly, jeÏ nám dávají.

■ Kdo jsou na‰i vedoucí? (Rodiãe, uãitelé, vedoucí skupiny nebo kvora,
biskup nebo president odboãky, president kÛlu nebo misie a generální
autority Církve.)

■ Vydejte svûdectví o nûkom, kdo je podle va‰eho názoru schopn˘m
vedoucím Církve.
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Závûr
Chceme-li zvelebovat své církevní povolání, musíme si osvojit vÛdcov-
ské schopnosti. Poslu‰nost BoÏích pfiikázání, následování rad vedoucích
a vûrná sluÏba v na‰em povolání nám pomÛÏe rozvinout tyto schopnosti
a budovat Pánovo království. (Viz NaS 64:29–34.)

Jako nositelé knûÏství budeme vÏdy vedoucími. To se obzvlá‰tû t˘ká
kaÏdého otce, kter˘ je nositelem knûÏství – vÏdy bude zastávat vedoucí
pozici v Církvi tím, Ïe je patriarchou pro svou rodinu. Pokud budou
otcové, ktefií byli zpeãetûni se svou rodinou v chrámu, dodrÏovat své
smlouvy, budou tuto pozici zastávat vûãnû.

V˘zva
Projdûte si vlastnosti vedoucích, které jsou uvedeny v této lekci, a
zamyslete se nad nimi. SnaÏte se je rozvíjet i ve svém Ïivotû tím, Ïe
budete poslu‰ni pfiikázání, budete následovat rady vedoucích a
budete vûrnû slouÏit v kaÏdém povolání a povûfiení.

Dal‰í ver‰e z písem

■ 2. Timoteovi 1:7 (BÛh nám dal ducha lásky)

■ 1. Nefi 3:7 (BÛh nám pomÛÏe splnit na‰e úkoly)

■ Mosiá‰ 18:8–11 (vûrní mají pomáhat druh˘m)

■ Alma 38:11–12 (jak lze vést a slouÏit)

Pfiíprava uãitele
NeÏ budete uãit tuto lekci:

1. Pfiipravte se vydat svûdectví o nûkom, kdo je schopn˘m vedoucím
Církve.

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 zlep‰it se v inspirovaném rozhodování.

Úvod
Potfieba a právo se rozhodovat patfií mezi základní souãásti na‰í exi-
stence jako dûtí BoÏích. Rozhodování je v‰ak nároãné. âasto si dûláme
starosti s tím, jak se máme správnû rozhodnout, a není nám jasno, kde
máme v takové situaci hledat pomoc.

MÛÏeme se v‰ak obrátit na Pána, aby nám pomohl. Pán nám fiekl, Ïe
je zdrojem ve‰keré pravdy a Ïe Jeho prostfiednictvím mÛÏeme poznat
pravdu v‰ech vûcí. Jsme Jeho dûti a On nás nenechal, abychom bez-
mocnû ãelili Ïivotním v˘zvám.

Star‰í Boyd K. Packer fiekl: „Je naprosto dÛleÏité, abyste pochopili,
Ïe jiÏ dokáÏete rozli‰ovat mezi správn˘m a ‰patn˘m, Ïe jste vrozenû,
pfiirozenû a intuitivnû dobfií. KdyÏ fiíkáte: ‚To nezvládnu! NedokáÏu
vyfie‰it své problémy!‘ chce se mi zvolat hromov˘m hlasem: ‚CoÏpak
si neuvûdomujete, k˘m jste? CoÏpak jste je‰tû nepochopili, Ïe jste
synem nebo dcerou V‰emohoucího Boha? CoÏpak nevíte, Ïe jste po
Nûm zdûdili mocné prostfiedky, kter˘ch se mÛÏete dovolávat, aby
vás ustálily a dodaly vám odvahu a velkou moc?‘ “ („Self-Reliance“,
Ensign, Aug. 1975, 88.)

Pomoc od Pána
KdyÏ jsme opustili pfiítomnost na‰eho Otce v nebi, poÏehnal kaÏdého
z nás Duchem Kristov˘m. S písem se dozvídáme, Ïe Duch KristÛv,
kter˘ se nûkdy naz˘vá „svûtlem Kristov˘m“ nebo svûdomím, „osvû-
cuje kaÏdého ãlovûka pfiicházejícího na svût“. (Viz Jan 1:6–9.) Toto
svûtlo nám poskytuje základní pochopení toho, co je správné a co je
‰patné. Pokud se jím fiídíme, vede nás k tomu, abychom ãinili dobro a
porozumûli pravdû.

KdyÏ jsme konfirmováni za ãleny Církve, dostáváme dal‰í zdroj pravdy.
Je to dar Ducha Svatého, kter˘ nám je dán, aby nám ukázal „v‰echny
vûci, které [máme] ãiniti“. (2. Nefi 32:5.)
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Pán nám také fiekl, abychom hodovali na Jeho slovech a získali tak
v Ïivotû potfiebnou pomoc. (Viz 2. Nefi 32:3.) Slova Kristova mÛÏeme
získat prostfiednictvím písem, slov Ïijících prorokÛ (viz NaS 1:37–38;
68:2–4) nebo nabádání Ducha Svatého.

Star‰í Neal A. Maxwell fiekl: „Je zapotfiebí, abychom hodovali na slo-
vech Kristov˘ch v písmech a tak, jak tato slova dostáváme od Ïijících
prorokÛ. Jenom obãasné uÏdibování nestaãí. (Viz 2. Nefi 31:20 a 32:3.)
Hodování znamená pojídání s chutí a s poÏitkem a vychutnávání –
nikoli obãasné nedbalé hltání, kdyÏ máme hlad, ale pojídání s vdûã-
ností, stolování s potû‰ením z bohatû prostfiené hostiny, která byla
peãlivû a láskyplnû pfiipravována … po celá staletí.“ (Wherefore Ye
Must Press Forward [1977], 28.)

Budeme-li pokornû „hodovat“ na slovech Kristov˘ch, budeme lépe
vûdût, co máme dûlat ve v‰ech oblastech Ïivota. Napfiíklad vedoucí
Církve, ktefií takto ãiní, budou lépe vûdût, co fiíci, ãemu uãit, koho
povolat do urãité pozice a jak se jinak rozhodovat ve svém povolání.

Jak se rozhodovat
AÈ jiÏ máme v souãasné dobû v Církvi povolání ãi nikoli, kaÏd˘ z nás
fiídí svÛj vlastní Ïivot. Z toho dÛvodu se musíme nauãit ãinit inspiro-
vaná rozhodnutí.

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

NíÏe jsou uvedeny kroky pro inspirované rozhodování. Tyto kroky jsou
uvedeny pouze jako v‰eobecné pokyny.

Urãete jádro problému
NeÏ mÛÏeme problém vyfie‰it, musíme mít jasnou pfiedstavu o tom,
co je dan˘m problémem. Nûkdy pomáhá napsat si problém na papír.

Inspirované rozhodování

1. Urãete jádro problému.
2. Modlete se o vedení a o ducha rozli‰ování.
3. Promyslete si problém.
4. UãiÀte rozhodnutí.
5. Modlete se o potvrzení.
6. Jednejte – udûlejte, co máte.
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Modlete se o vedení a o ducha rozli‰ování

■ UkaÏte obrázek 21a „Modlitba je základem správného rozhodování“.

KdyÏ problém zaãneme fie‰it, máme usilovat o pomoc Nebeského
Otce. Tato pomoc se ãasto dostavuje ve formû jednoho z darÛ Ducha –
daru rozli‰ování. Tento dar je dostupn˘ tûm, ktefií se o nûj modlí, a
pomáhá nám poznat pravdu a správnû v‰e posoudit. (Viz Jan 16:13;
Moroni 10:5.)

Promyslete si problém
Prosba k Pánu o vedení je pouze jednou ãástí tohoto procesu. Nûktefií
se domnívají, Ïe kdyÏ Pán fiekl: „Proste, a dánoÈ bude vám“ (Matou‰
7:7), je zapotfiebí, aby ãlovûk pouze poÏádal, a Ïe pak získá Pánovu
odpovûì. Musíme v‰ak udûlat více neÏ jen poÏádat. Pán nás nabádá,
abychom si dan˘ problém promysleli v mysli. (Viz NaS 9:8.) NeÏ nás
Pán inspiruje, ãasto od nás také oãekává, Ïe získáme ve‰keré dostupné
informace t˘kající se daného problému a Ïe budeme usilovat o radu ze
správn˘ch a spolehliv˘ch zdrojÛ. Napfiíklad vedoucí mohou o radu
poÏádat své rádce, manÏel mÛÏe o radu poÏádat svou manÏelku a syn
se mÛÏe poradit s rodiãi. Máme také najít moÏná fie‰ení problému a
zamyslet se nad jejich dÛsledky.

KdyÏ se rozhodujeme, máme shromáÏdit dostateãné mnoÏství spoleh-
liv˘ch informací, abychom se rozhodli moudfie. Rozhodnutí uãinûná
na základû nedostateãn˘ch nebo nespolehliv˘ch informací jsou ãasto
nesprávná a mohou b˘t pfiíãinou zklamání a smutku.

UãiÀte rozhodnutí
KdyÏ jsme si problém promysleli, máme vybrat nejlep‰í moÏné
fie‰ení. (Nûkdy se nejedná o rozhodnutí mezi dobr˘m a ‰patn˘m, ale
spí‰e o to, co je nejlep‰í udûlat v dané dobû.) Poté, co jsme peãlivû
zváÏili shromáÏdûné informace, se rozhodneme podle toho, co se
nám zdá nejlep‰í.

Modlete se o potvrzení
Poté, co jsme se rozhodli, pomodlíme se k Pánu a zeptáme se, zda je
na‰e rozhodnutí správné. Pokud je správné, Duch Svat˘ nám to potvrdí
tím, Ïe nám dá klidn˘, uji‰Èující pocit. (Viz NaS 6:22–23.) Nûkdy dokonce
mÛÏeme mít pocit, jako by na‰e nitro hofielo. (Viz NaS 9:8.)

Pokud jsme se z nûjakého dÛvodu nerozhodli správnû, Pán nám to
zjeví tím, Ïe budeme mít nepfiíjemn˘ pocit nebo váÏné pochybnosti.
V písmech se toto popisuje jako otupûní my‰lení. (Viz NaS 9:9.) KdyÏ
k tomuto dojde, musíme b˘t dostateãnû pokorní, abychom zaãali
s rozhodováním znovu od zaãátku.
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Potvrzení od Ducha Svatého pfiichází ãasto tehdy, kdyÏ se o nûj mod-
líme. Nûkdy si v‰ak nemusíme b˘t jisti, co Pán chce, abychom dûlali,
a musíme zaãít fie‰it dan˘ problém pfiedtím, neÏ dostaneme duchovní
potvrzení.

Star‰í Hartman Rector ml. fiekl, Ïe Pán od nás oãekává, „Ïe poklekneme
a pohovofiíme si s Ním. ¤eknûte Mu, co se chystáte udûlat – uzavfiete
s ním závazky – pfiedloÏte Mu svÛj zámûr – a pak vstaÀte a jdûte a udû-
lejte pfiesnû to, co jste fiekli, Ïe udûláte. Bûhem tohoto konání pak pfiijde
Duch.“ (Conference Report, Oct. 1973, 135; nebo Ensign, Jan. 1974, 107.)

Obãas se mÛÏe stát, Ïe musíme uãinit rozhodnutí, které se zdá b˘t
pfiíli‰ tûÏké a na které neznáme Ïádnou vhodnou odpovûì. KdyÏ se
tak stane, vzpomeÀme si na to, co zaÏil president Marion G. Romney:
„Mûl jsem problémy, které se mi zdály nefie‰itelné. Velmi jsem strádal
tím, Ïe jsem se s nimi musel pot˘kat, Ïe se zdálo, Ïe nepokroãím dál,
dokud nenajdu jejich fie‰ení. Poté, co jsem se modlil a mnohokrát se
po del‰í dobu jednou t˘dnû postil, mi byly odpovûdi zjeveny v mysli
v cel˘ch vûtách. V mysli jsem sly‰el hlas BoÏí a znám Jeho slova.“
(Look to God and Live: Discourses of Marion G. Romney, comp. George J.
Romney [1971], 45.)

Abychom vyfie‰ili závaÏné problémy, musíme se nûkdy postit, studovat
písma a modlit se. Obãas se mÛÏe stát, Ïe i poté, co toto v‰e udûláme a
pak uãiníme rozhodnutí a jednáme podle nûj, pfiesto nemusíme obdrÏet
potvrzení. V takov˘ch pfiípadech se máme jednodu‰e fiídit vlastním
nejlep‰ím úsudkem a trpûlivû vûfiit, Ïe potvrzení pfiijde. Musíme vÏdy
pamatovat na to, Ïe BÛh zodpovídá na‰e modlitby tehdy, kdy je podle
Jeho úsudku nejlep‰í, abychom odpovûì získali.

Jednejte – udûlejte, co máte
KdyÏ dostaneme odpovûì na modlitby, musíme udûlat to, co po nás
odpovûì Ïádá. Nelze oãekávat, Ïe Duch Svat˘ nám bude i nadále
pomáhat, pokud ignorujeme Jeho nabádání. I kdyÏ odpovûì není
taková, jakou bychom chtûli, nebo úsilí, které po nás On poÏaduje, se
zdá b˘t pfiíli‰ velké, musíme b˘t ochotni udûlat to, k ãemu nás vede.
V opaãném pfiípadû riskujeme, Ïe ztratíme kontakt s Duchem Svat˘m,
a tudíÏ i Jeho útûchu a vedení.

President Spencer W. Kimball byl dobr˘m pfiíkladem ãlovûka, kter˘
se drÏel závazku dûlat to, co po nûm Pán poÏadoval: „Na psacím stole
presidenta Kimballa je na pfiedním místû umístûn slogan, na kterém je
jednodu‰e napsáno: ‚UDùLEJ TO!‘ Pro tohoto inspirovaného vedou-
cího je osobní pohodlí druhofiadé. V‰e dûlá pro to, aby to vyhovovalo
Pánovi. Jeho pfiíkladná pracovitost se stala legendární a je pro nás
v‰echny pfiíkladem, kter˘ máme následovat.“ (Robert L. Simpson,
in Conference Report, Oct. 1975, 17; nebo Ensign, Nov. 1975, 13.)
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Nûkteré tyto kroky rozhodovacího procesu ilustruje jedna událost
z poãátkÛ historie Církve. KdyÏ Joseph Smith pfiekládal Knihu
Mormonovu, Oliver Cowdery pÛsobil jako písafi. Po urãité dobû si
Oliver pfiál sám pfiekládat urãitou ãást. Pán zjevil Oliverovi svou vÛli
ohlednû této záleÏitosti. Je to zaznamenáno v 9. oddíle Nauky a smluv,
kde se praví o tom, jak se Oliver snaÏil pfiekládat, av‰ak bez úspûchu.

■ Pfieãtûte Nauku a smlouvy 9:4–9 a poukaÏte na kroky rozhodovacího
procesu, které jsou zde zmínûny.

Cviãte se v rozhodování

■ PoÏádejte bratry, aby vyfie‰ili následující problém pomocí v˘‰e zmínû-
n˘ch krokÛ pro inspirované rozhodování. Mají pfiedpokládat, Ïe jsou
církevními vedoucími bratra Nováka.

Problém: Bratr Novák vstoupil do Církve pfied pûti lety a byl vysvûcen
ke knûÏství. Vzhledem ke své pracovní dobû se jiÏ od doby krátce po
kfitu nemÛÏe úãastnit Ïádného církevního shromáÏdûní a církevních
ãinností. Má tfii ‰ikovné dûti a manÏelku, která ho podporuje. Bratr
Novák je zruãn˘m tesafiem, kter˘ je na svou práci obzvlá‰È hrd˘.

Krok 1: Urãete jádro problému

■ PoÏádejte bratry, aby urãili jádro problému.

Pfii práci s ménû aktivními ãleny si má vedoucí knûÏství nejprve udûlat
dÛvûrn˘ seznam tûch, jiÏ se plnû nezapojují do aktivity v Církvi. Pokud
seznam ãítá mnoho jmen, má vybrat ty, o kter˘ch se domnívá, Ïe nejlépe
zareagují na nabídnuté pfiátelství, a má na nû zamûfiit své úsilí. KdyÏ
jsou tito ãlenové znovu zaktivizováni, mohou mu pomoci zaktivizovat
i ostatní ménû aktivní ãleny.

Krok 2: Modlete se o vedení a o ducha rozli‰ování

■ KdyÏ jsme nyní urãili jádro problému, kam se mÛÏeme obrátit o pomoc
pfii rozhodování, jak problém vyfie‰it?

■ Proã máme pfii jednání s bratrem Novákem pouÏít ducha rozli‰ování?

Problémy, jako je napfiíklad neaktivita v Církvi, jsou zvlá‰È obtíÏné. NeÏ
mÛÏeme uãinit jakékoli rozhodnutí ohlednû ménû aktivního jedince,
musíme mít Ducha, kter˘ nám pomÛÏe urãit skuteãné potfieby daného
jedince a rozli‰it pravdu od omylu. (Viz Jákob 4:13.)

Krok 3: Promyslete si problém

■ Jaké informace by nám pomohly pfii rozhodování, jak bratru
Novákovi pomoci?
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Pfii prom˘‰lení problému máme vzít v úvahu toto:

1. Kdo jsou jeho domácí uãitelé? Jak mÛÏeme efektivnûji zapojit
domácí uãitele, aby pomohli bratru Novákovi vrátit se k aktivitû
v Církvi? Mûli bychom povûfiit konkrétního nositele knûÏství, aby
jeho rodinû pomáhal?

2. Jak mÛÏeme bratru Novákovi sdûlit, Ïe ho potfiebujeme?

3. Jak si mÛÏe uvûdomit, Ïe evangelium potfiebuje?

4. Jaké má zájmy a talenty? Jak tyto zájmy a talenty mÛÏeme vyuÏít,
aby se cítil potfiebn˘ a dÛleÏit˘?

5. Kdo jsou jeho pfiátelé? Jak by mu mohli pomoci?

6. Do jak˘ch ãinností a akcí bychom ho mohli zapojit, aniÏ by se ho to
nûjak dotklo?

7. Jak mu mÛÏeme nabídnout pomoc?

■ Jaké dal‰í informace mÛÏeme vzít v úvahu?

■ Diskutujte o námûtech, díky kter˘m bychom mohli bratra Nováka
pfiivést zpût k aktivitû v Církvi.

Krok 4: UãiÀte rozhodnutí
KdyÏ si dan˘ problém promyslíme, musíme se rozhodnout, jak ho
budeme fie‰it. Pfii rozhodování, jak pomoci bratru Novákovi, si máme
vytvofiit postup, jak mu budeme projevovat lásku a to, Ïe ho potfiebu-
jeme.

Krok 5: Modlete se o potvrzení

■ Co pfiedstavuje dal‰í krok poté, co jsme se rozhodli, co udûláme?

KdyÏ uÏ jsme se rozhodli, máme se zeptat Pána, zda je na‰e rozhodnutí
správné. Duch nám fiekne, zda jsme se rozhodli správnû.

Krok 6: Jednejte – udûlejte, co máte

■ Jak˘ je poslední krok?

Posledním krokem je následovat pfiíklad presidenta Spencera W.
Kimballa a fiídit se sv˘m plánem; musíme jít a „udûlat to“. Budeme-li
se vûrnû fiídit sv˘m plánem, budeme-li slouÏit pilnû a s láskou (viz
NaS 81:5), Duch se dotkne srdce bratra Nováka, kter˘ se pak ãasem
mÛÏe vrátit k úplné aktivitû.

Závûr
Nebesk˘ Otec nás poslal na zem, abychom se uãili a rostli a pomáhali
Mu konat Jeho dílo. Abychom mohli dobfie slouÏit a inspirovanû se
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rozhodovat ve vztahu k sobû i k druh˘m, musíme dodrÏovat pfiikázání,
usilovat o spoleãenství Ducha Svatého a mít víru v JeÏí‰e Krista. KdyÏ
realizujeme svá rozhodnutí, musíme také vûfiit sami sobû. To vyÏaduje
odvahu a oddanost. MÛÏeme se spolehnout na to, Ïe kdyÏ s modlitbou
prom˘‰líme dané problémy a jejich fie‰ení, kdyÏ vûnujeme pozornost
odpovûdím a pak ve spravedlivosti jednáme, Pán nás podpofií a na‰e
moc konat dobro vzroste.

V˘zva
Pfii rozhodování bûhem tohoto t˘dne se fiiìte kroky uveden˘mi v této
lekci. Procviãujte se v konání tûchto krokÛ i nadále, dokud se nestanou
souãástí va‰eho Ïivota.

Dal‰í ver‰e z písem

■ 1. Královská 3:5–15 (·alomoun Ïádá o chápající srdce)

■ 1. Nefi 3:7 (Pán nám pomÛÏe vykonat to, o co nás Ïádá)

■ Nauka a smlouvy 11:12–14 (vloÏte dÛvûru v Ducha)

Pfiíprava uãitele
NeÏ budete uãit tuto lekci:

1. Prostudujte si lekci 12 „Úãinné vedení rodiny“ v této pfiíruãce.

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 pochopit zásady správcovství a dele-
gování a uplatÀovat je.

Úvod
MojÏí‰ byl velk˘m vÛdcem, av‰ak poté, co vyvedl lid Izraele z Egypta,
zjistil, Ïe pro nûj bylo obtíÏné, aby sám fie‰il problémy v‰ech lidí.
KaÏd˘ den od rána do veãera sedával pfied lidem, aby zodpovídal
jejich otázky a fie‰il jejich tûÏkosti. Tento úkol byl v‰ak pro jednoho ãlo-
vûka pfiíli‰ nároãn˘. Poté, co MojÏí‰ získal radu od svého tchána Jetra,
kter˘ byl spravedliv˘m nositelem knûÏství, rozdûlil lid do skupin po
10, 50, 100 a 1 000. Pak povûfiil zpÛsobilé muÏe, aby jednotlivé skupiny
vedli. Od té doby MojÏí‰ jako prorok Izraele vyuÏíval ãas k tomu, aby
uãil lid pfiikázání a aby fie‰il nejobtíÏnûj‰í problémy. Ostatní problémy
fie‰ili vedoucí, které povolal. (Viz Exodus 18:13–26.)

MojÏí‰ se stal efektivnûj‰ím vedoucím tím, Ïe zorganizoval lidi, kter˘m
slouÏil. PouÏívání zásad správcovství a delegování mu pomohlo zfiídit
mezi lidem Izraele pofiádek a mohl mu efektivnûji vládnout.

Správci a správcovství 
Správce je osoba, které byla svûfiena zodpovûdnost za nûkoho jiného
nebo za nûco, co patfií nûkomu jinému. President Spencer W. Kimball
definoval správcovství v Církvi takto: „[Správcovství] je posvátná
duchovní nebo ãasná dÛvûra spojená se zodpovûdností.“ (Conference
Report, Oct. 1977, 124; nebo Ensign, Nov. 1977, 78.)

Správcovství v Církvi zahrnuje tfii základní zásady (viz NaS 104:11–17).
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■ Vystavte vût‰í arch papíru, na kterém jsou napsány níÏe uvedené
body, nebo je napi‰te na tabuli:

Správci je svûfieno nûco, co patfií Pánu
Pán fiekl: „Já, Pán, jsem roztáhl nebesa a zbudoval zem, samotné dílo
rukou sv˘ch; a v‰echny vûci na nich jsou moje.“ (NaS 104:14.) Celá
zemû je Pánova a v‰e, co je na ní, patfií Jemu. V‰e, co máme, nám
dal Pán. Svûfiil nám do péãe na‰e tûlo, na‰e talenty a schopnosti a na‰e
rodiny. Jsme správci tûchto vûcí. KdyÏ vedoucí povolají nûkoho do
nûjakého povolání v Církvi nebo kdyÏ mu dají knûÏské povûfiení,
povûfiují ho správcovstvím.

■ PoÏádejte bratry, aby na chvíli pfiemítali o správcovství, které od
Pána obdrÏeli.

Správce pouÏívá svobodu jednání v péãi o své správcovství
Jako dûti Nebeského Otce máme svobodu jednat sami za sebe. Z toho
dÛvodu, kdyÏ obdrÏíme správcovství, máme svobodu v tom, Ïe o nûj
mÛÏeme peãovat tak, jak se rozhodneme. MÛÏeme b˘t vûrní, pilní a
poslu‰ní; mÛÏeme v‰ak b˘t líní a neposlu‰ní. Pán fiekl: „Dal jsem
dûtem lidsk˘m, aby jednaly samy za sebe.“ (NaS 104:17.)

Správce je zodpovûdn˘ za své správcovství
Pán od nás oãekává, Ïe ve svém správcovství budeme vûrní, ov‰em
nebude nás k tomu nutit. Nicménû aÏ pfiijde ãas soudu, budeme se
Mu muset zodpovídat z toho, jak jsme o své správcovství peãovali.
Také se musíme zodpovídat Pánov˘m zástupcÛm – na‰im vedoucím
knûÏství – bûhem knûÏsk˘ch pohovorÛ. „Je poÏadováno Pánem
z ruky kaÏdého správce, aby pfiedával zprávu o správcovství svém,
v ãase i ve vûãnosti.“ (NaS 72:3.)

■ PoÏádejte nûjakého bratra, aby pfieãetl Nauku a smlouvy 51:19, 52:13,
72:4 a 78:22. Co Pán slibuje tûm, ktefií jsou ve svém správcovství vûrní?

Základní zásady správcovství 
v Pánovû království

1. Správci je svûfieno nûco, co patfií Pánu.
2. Správce pouÏívá svobodu jednání v péãi o

své správcovství.
3. Správce je zodpovûdn˘ za své správcovství.
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Delegování
Delegovat znamená pfiedat jiné osobû zodpovûdnost a pravomoc k vyko-
nání urãitého úkolu, za kter˘ jste zodpovûdni. Úkol, kter˘m povûfiíte
danou osobu, se pak stává jejím správcovstvím. MojÏí‰ byl schopn˘m
vedoucím, protoÏe pouÏíval zásadu správcovství a delegování. KdyÏ
vedoucí Církve pouÏívají tyto zásady, mohou b˘t také schopnûj‰ími.

Budování království BoÏího na zemi je nádherné dílo, nikdo ho v‰ak
nemÛÏe zvládnout sám. KdyÏ jsme povoláni, abychom vedli, máme
zapojit ostatní. Vedoucí, kter˘ usilovnû pracuje, poÏehná Ïivot mnoha
lidí, av‰ak vedoucí, kter˘ efektivnû deleguje a inspiruje druhé, aby usi-
lovnû pracovali, poÏehná Ïivot mnohem více lidí.

Efektivní delegování v Církvi je zaloÏeno na ãtyfiech základních zásadách.

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

Vyberte správnou osobu
KdyÏ máme úkol, kter˘ je tfieba vykonat, máme s modlitbou vybrat
osobu, kterou tímto úkolem povûfiíme (viz lekce 21 „Vedení – inspiro-
vané rozhodování“ v této pfiíruãce).

Povûfite správcovstvím
Poté, co vybereme správnou osobu, máme ji povûfiit správcovstvím.
V Církvi se správnû povolává tak, Ïe s danou osobou máme pohovor.
Je vÏdy vhodné pozvat na pohovor manÏela ãi manÏelku dané osoby.
Povûfiení, která se t˘kají napfiíklad projektÛ sociální péãe nebo úãasti
na obfiadu svátosti, lze zadávat bez pohovoru.

■ Jaké informace má vedoucí poskytnout osobû, která právû pfiijala
nové povolání nebo povûfiení? (Úãel organizace nebo projektu,
povinnosti spojené s povûfiením, konkrétní v˘sledky, kter˘ch má
daná osoba podle oãekávání dosáhnout, a termín podání zprávy o
svém správcovství.)

Základní zásady delegování 
v Pánovû království

1. Vyberte správnou osobu.
2. Povûfite správcovstvím.
3. UmoÏnûte dané osobû, aby se sama fiídila.
4. VyÏadujte, aby se daná osoba ze svého

správcovství zodpovídala.



Lekce 22

194

UmoÏnûte dané osobû, aby se sama fiídila
KaÏdému má b˘t umoÏnûno, aby pfii péãi o své správcovství pouÏíval
vlastní svobodu jednání. Moudr˘ vedoucí nabídne povûfiené osobû
pomoc, av‰ak nikdy za ni nebude rozhodovat. Vedoucí také poskytne
podporu a povzbuzení.

KdyÏ byl Joseph Smith dotázán, jak˘m zpÛsobem vede ãleny Církve,
odpovûdûl: „Já je uãím správn˘m zásadám, a oni se vedou sami.“
(Citováno Johnem Taylorem v Millennial Star, 15 Nov. 1851, 339.)

President N. Eldon Tanner napsal: „Vedoucí se nikdy nemá snaÏit
splnit úkol za toho, koho dan˘m úkolem povûfiil. … Dejte jim volnost,
aby splnili své úkoly. Nikdy je nekritizujte, n˘brÏ je chvalte za úspûch
a povzbuzujte je k úsilí. … Jako vedoucí … musíme vûnovat nejvy‰‰í
pozornost osobnímu rÛstu kaÏdého jednotlivce tím, Ïe ho uãíme
správn˘m zásadám a snaÏíme se ho vést k tomu, aby se sám pfiipravil
na nesmrtelnost a vûãn˘ Ïivot. Máme tak ãinit pfiíkladem a ponauãe-
ním a poté máme b˘t pfiipraveni pomoci danému jednotlivci a podpo-
rovat ho v jeho úsilí, máme ho v‰ak nechat, aby se sám rozhodoval a
sám se fiídil podle svobody jednání, kterou darem dostal.“ („Leading
As the Savior Led“, New Era, June 1977, 6.)

VyÏadujte, aby se daná osoba zodpovídala ze svého správcovství
Vedoucí má mít ãas od ãasu pohovor s povûfienou osobou a má pfii-
jmout zprávu o daném správcovství. Bûhem tohoto pohovoru má
vedoucí pomoci osobû zhodnotit, jak plní zadan˘ úkol, a nabídnout
pomoc a povzbuzení. Má také podûkovat osobû za její úsilí. Upfiímná
pochvala za práci dané osoby posiluje víru a svûdectví.

President Tanner napsal: „Osoba se má vÏdy zodpovídat vedoucímu a
vedoucí to má od dané osoby oãekávat. V církevní správû je základním
nástrojem pro pfiijímání zprávy o urãité zodpovûdnosti osobní pohovor.
… Tento pohovor mÛÏe b˘t pro obû strany velmi obohacujícím záÏit-
kem, kter˘ dává pfiíleÏitost pro sebehodnocení a pfii kterém má probí-
hat otevfiená a konstruktivní komunikace. Je to ideální prostfiedí pro
nabídnutí a pfiijetí pomoci.“ (New Era, June 1977, 6.)

■ PoÏádejte bratry, aby se zamysleli nad touto pfiípadovou studií:

President Olson potfieboval povolat uãitele pro ãleny Aronova knûÏství
ve své odboãce. Po mnoh˘ch modlitbách a úvahách se cítil inspirován,
aby povolal novû obráceného ãlena Církve – bratra Johnsona. KdyÏ se
setkal s bratrem Johnsonem na shromáÏdûní knûÏství, sjednal si s ním
a se sestrou Johnsonovou schÛzku v kapli v 18.30 hodin.

KdyÏ Johnsonovi dorazili do kaple, president Olson pozval bratra
Johnsona do své kanceláfie, aby s ním mûl krátk˘ pohovor t˘kající se
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jeho zpÛsobilosti. Poté pozval do kanceláfie i sestru Johnsonovou.
President Olson si s nimi pár minut povídal a pak se pomodlil. Po
modlitbû fiekl: „Pozval jsem vás dnes veãer sem, abych dal bratru
Johnsonovi povolání. Modlil jsem se o to a cítím se inspirován povo-
lat vás, bratfie Johnsone, abyste uãil tfiídu Aronova knûÏství v na‰í
odboãce. Vûfiím, Ïe budete zdatn˘m uãitelem, neboÈ vím, Ïe Pán chce,
abyste slouÏil v tomto úfiadu.“ President Olson pak popsal do detailÛ
povinnosti uãitele této tfiídy knûÏství.

Poté, co se president Olson ujistil, Ïe bratr Johnson pfiesnû ví, co se od
nûho oãekává, zeptal se ho, zda povolání pfiijímá. Bratr Johnson odpovû-
dûl: „Cítím se velmi pokofien, Ïe jsem byl poÏádán, abych pfiijal tuto zod-
povûdnost, ale vûfiím, Ïe Pán mi pomÛÏe ji dobfie vykonávat. Pfiijímám
toto povolání a udûlám v‰e, co je v m˘ch silách.“ President Olson pak
napsal na papír dané povinnosti pro bratra Johnsona a fiekl mu, Ïe bratfii
v jeho tfiídû jsou pro Nebeského Otce velmi dÛleÏití.

President Olson se pak zeptal sestry Johnsonové, zda bude podporovat
svého manÏela v tomto povolání. Odvûtila, Ïe je na svého manÏela
velmi hrdá a Ïe ho bude z celého srdce podporovat. President Olson
podûkoval Johnsonov˘m a domluvil se s bratrem Johnsonem, Ïe bude
ustanoven ke svému povolání následující nedûli. President Olson si
pak dohodl dal‰í schÛzku s bratrem Johnsonem za dva t˘dny, aby
dostal zprávu o jeho povolání.

Za dva t˘dny, kdyÏ bratr Johnson pfii‰el na pohovor, podal zprávu o
velmi dobrém pokroku. ¤ekl, Ïe se nauãil mnohé o tom, jak uãit, a Ïe
se snaÏí b˘t dobr˘m uãitelem. Uvedl v‰ak, Ïe se stále má hodnû co uãit.
President Olson byl potû‰en. Pochválil ho a sdûlil mu, Ïe odvádí dobrou
práci. Povzbudil ho, aby se i nadále snaÏil pracovat, jak jen to nejlépe
dovede, a aby se nepfiestával uãit. Pak hovofiili o v˘uce mocí Ducha
Svatého. Diskutovali o tom, jak by bratr Johnson mohl pomoci ménû
aktivním ãlenÛm tfiídy. KdyÏ si domlouvali dal‰í pohovor, na kterém
bratr Johnson podá zprávu, vzájemnû si podûkovali. Oba pociÈovali
dÛvûru v to, Ïe bratr Johnson bude úspû‰n˘m uãitelem.

■ Jak se president Olson fiídil zásadami delegování? Co udûlal pro to,
aby pomohl bratru Johnsonovi b˘t úspû‰n˘m v jeho povolání?

Závûr
Správcovství a delegování nám pomáhá efektivnûji vykonávat Pánovo
dílo. KdyÏ obdrÏíme povolání v Církvi, jsou nám svûfieny urãité zodpo-
vûdnosti v království BoÏím. Tyto zodpovûdnosti pfiedstavují správcov-
ství, za které nás Pán ãiní zodpovûdn˘mi. Máme volnost v tom, zda
budeme peãovat o své správcovství pilnû ãi neteãnû, av‰ak nakonec
budeme vyzváni, abychom se ze svého správcovství zodpovídali.
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Efektivní delegování obsahuje zásady správcovství. Je tfieba povûfiit
správcovstvím, uãit správn˘m zásadám, umoÏnit dané osobû, aby se
vedla sama, a vyÏadovat, aby se zodpovídala.

Budeme-li vûrni ve svém správcovství a budeme-li efektivnû delegovat,
Pánovo dílo pÛjde kupfiedu. Tímto zpÛsobem Alma napomohl tomu,
aby v jeho dobû Církev vzkvétala.

■ Pfieãtûte Mosiá‰e 25:19–24.

V˘zva
Urãete, jaké správcovství vám Pán dal. Vyberte jednu ãást tohoto správ-
covství, ve které se mÛÏete zlep‰it, a stanovte si cíl, kter˘ vám k tomu
dopomÛÏe. AÏ budete pfií‰tû potfiebovat povûfiit nûkoho v rodinû ãi
v církevním povolání nûjak˘m úkolem, fiiìte se zásadami správcovství.
Delegujte pravomoc a sledujte, jak je dan˘ úkol vykonáván.

Dal‰í ver‰e z písem

■ Îalm 24:1 (v‰e patfií Pánu)

■ Matou‰ 25:14–30 (správci byli povûfieni hfiivnami, za které byli
zodpovûdni)

■ Luká‰ 16:10–13 (vûrnost v pozemském správcovství)

■ Luká‰ 19:11–27 (správci mají dobfie hospodafiit)

■ Nauka a smlouvy 59:16–21 (v‰e bylo uãinûno, aby to ãlovûk moudfie
pouÏíval)

■ Nauka a smlouvy 70:4 (v den soudu se budeme zodpovídat)

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 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 vést efektivní shromáÏdûní, schÛzky a
pohovory.

Úvod
Nefi nám sdûluje, Ïe Nefité po náv‰tûvû Krista v Americe „kráãeli
podle pfiikázání, která obdrÏeli od svého Pána a svého Boha, pokra-
ãujíce v pÛstu a v modlitbû a v ãast˘ch shromáÏdûních, aby se jak
modlili, tak aby sly‰eli slovo Pánû“. (4. Nefi 1:12.)

■ Jak˘ch shromáÏdûní a schÛzek se v Církvi úãastníme? Proã máme
shromáÏdûní a schÛzky?

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

DÛvody pro shromáÏdûní a schÛzky

1. Pomáhají nám dodrÏovat BoÏí pfiikázání
2. Posilují svûdectví
3. Uãíme se naukám a zásadám evangelia
4. Pfiiná‰ejí nám rady od novodob˘ch prorokÛ
5. Vyjadfiujeme podporu vedoucím
6. Vykonáváme misionáfiskou práci
7. Pfiijímáme svátost
8. Pfiedáváme informace a koordinujeme práci Církve
9. ¤e‰íme problémy

10. Inspirujeme a uãíme
11. Vykonáváme obfiady evangelia, jako napfiíklad kfiest
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Vedení efektivních shromáÏdûní a schÛzek
Aby byly schÛzky a shromáÏdûní efektivní, musejí naplnit pfiesnû 
dan˘ cíl. Vedoucí mají vést shromáÏdûní a schÛzky spofiádanû a
dÛstojnû, mají povzbuzovat pfiítomné k úãasti, a postarat se o zhodno-
cení a sledování dosaÏení cíle.

Plánování 
ShromáÏdûní a schÛzka je efektivní tehdy, kdyÏ je dosaÏeno úãelu,
kvÛli kterému se shromáÏdûní ãi schÛzka koná. K tomu je zapotfiebí
pfiedchozího plánování.

DÛleÏitou pomÛckou pfii plánování je program jednání. Program jed-
nání tvofií seznam vûcí, které je tfieba pfii shromáÏdûní nebo schÛzce
vykonat, a seznam tûch, ktefií se shromáÏdûní ãi schÛzky mají zúãastnit.
Díky programÛm jednání mohou b˘t shromáÏdûní ãi schÛzky vedeny
srozumitelnû a efektivnû. Chceme-li sestavit program jednání, musíme
si promyslet, ãeho chceme dosáhnout, a pak napsat tyto cíle v pofiadí
podle dÛleÏitosti, aby tak nejdÛleÏitûj‰í záleÏitosti byly projednávány
jako první.

■ Co bychom mohli zahrnout do programu jednání? (Napi‰te odpovûdi
na tabuli. Pfiíklad programu pro rodinn˘ domácí veãer je uveden na
konci této lekce.)

Pfied urãit˘mi shromáÏdûními, jako je napfiíklad shromáÏdûní svátosti
nebo kfiestní shromáÏdûní, se mÛÏe konat krátká pfiípravná schÛzka.
Bûhem této schÛzky lze projít program shromáÏdûní s tûmi, ktefií se
budou shromáÏdûní úãastnit, a v modlitbû poÏádat o vedení Ducha.

Pán nám fiíká: „VÏdy bylo dáno star‰ím církve mé, od poãátku, a vÏdy
bude, vésti v‰echna shromáÏdûní tak, jak jsou fiízeni a vedeni Svat˘m
Duchem.“ (NaS 46:2.) KdyÏ se modlíme, aby na na‰ich shromáÏdûních
a schÛzkách byl Duch Svat˘, a pak podle toho jednáme, Duch Svat˘
bude pfiítomen a pomÛÏe nám dosáhnout úãelu daného shromáÏdûní
ãi schÛzky. Moroni napsal o Nefitech: „Jejich shromáÏdûní byla církví
vedena podle pÛsobení Ducha a mocí Ducha Svatého; neboÈ jak je moc
Ducha Svatého vedla, aÈ kázati nebo nabádati nebo se modliti nebo
prositi nebo zpívati, tak ãinili.“ (Moroni 6:9.) KdyÏ si s modlitbou pfii-
pravíme program jednání, získáme pfied shromáÏdûním velkou míru
této inspirace.

¤ád a dÛstojnost
KdyÏ vedeme shromáÏdûní ãi schÛzku, máme b˘t dobr˘m pfiíkladem
tím, Ïe jsme ãistí, upravení a vhodnû ustrojeni. Máme se vyvarovat
zbyteãného mluvení a máme zachovávat dÛstojnost.
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Úãast
Ochotní a pfiipravení úãastníci umoÏÀují, aby shromáÏdûní ãi schÛzka
byly efektivnûj‰í. Máme Ïádat Pána, aby nám pomohl b˘t vnímav˘mi
k pokynÛm, ‰kolení a projednávan˘m záleÏitostem na církevních shro-
máÏdûních ãi schÛzkách. Máme pfiicházet s touhou zapojit se, nûãemu
se nauãit a pfiijmout povûfiení, která nám budou dána. Máme se pfiipra-
vit, abychom se mohli zapojovat pod vedením Ducha Svatého.

Zhodnocení a sledování dosaÏení cíle
Po skonãení shromáÏdûní ãi schÛzky máme zhodnotit, jak byla efektivní.
Pfiitom si mÛÏeme klást napfiíklad tyto otázky:

Naplnili jsme úãel shromáÏdûní ãi schÛzky?

Mohli jsme se pfiipravit lépe?

Probrali jsme v‰echny body na programu?

Panovala na shromáÏdûní ãi schÛzce dobrá atmosféra?

Rozumûli úãastníci sv˘m úkolÛm a tomu, jak je mají splnit?

KdyÏ se zamyslíme nad sv˘mi odpovûìmi na tyto otázky, mÛÏeme si
urãit, jak zlep‰íme shromáÏdûní a schÛzky v budoucnosti.

Vedení efektivních pohovorÛ

■ UkaÏte obrázky 23a „KnûÏské pohovory podporují dobré vztahy“
a 23b „Efektivní pohovory podporují Pánovo dílo“.

Pohovory také vyÏadují zvlá‰tní pfiípravu. Díky pohovoru lze dosáh-
nout mnoha cílÛ. Lze jej pouÏít k 1) získání informací, 2) pfiedání
informací, 3) k poskytnutí rady a motivace, 4) k povolání lidí do
úfiadÛ, 5) k pfiijetí zprávy o správcovství, 6) k v˘uce zásad a nauky
nebo 7) ke zji‰tûní zpÛsobilosti. Vzhledem k tomu, Ïe vedoucí konají
pohovory ãasto, mûli bychom znát nûkolik základních zásad t˘kají-
cích se vedení církevních pohovorÛ:

Pohovory si naplánujte a vyhraìte si dostatek ãasu na to, abyste je
vedli dÛstojnû a bez spûchu.

Modlete se, abyste mûli bûhem pohovorÛ Ducha a moc rozli‰ování.

Pohovory konejte na klidném a pohodlném místû, kde budete moci
mít soukromí.

Vûnujte plnou a upfiímnou pozornost dan˘m osobám. Projevte o nû
upfiímn˘ zájem.

Pomozte jim cítit se pohodlnû a v klidu tím, Ïe budete laskaví a klidní.

Ujistûte se, Ïe rozumûjí v‰em kladen˘m otázkám.
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Zajistûte, aby pohovory neodbíhaly od daného tématu.

Dejte dan˘m osobám na vûdomí, Ïe jste ochotni jim pomoci.

Uchovejte osobní informace v dÛvûrnosti a dané osoby ujistûte, Ïe
tak uãiníte.

Na‰e upfiímná snaha naslouchat ãlenÛm, se kter˘mi máme pohovor,
jim pomÛÏe vyfie‰it jejich problémy. To znamená, Ïe se snaÏíme poro-
zumût jejich problémÛm a pak jim pomáháme dospût k rozhodnutí,
za která pocítí zodpovûdnost. Nejprve musí uãinit osobní závazek a
teprve pak se mohou zmûnit k lep‰ímu.

President N. Eldon Tanner vysvûtlil:

„Je dÛleÏité, aby si ti, se kter˘mi konáme pohovor, uvûdomili, Ïe jsou
duchovními dûtmi BoÏími a Ïe je máme rádi. Dejte jim najevo, Ïe je máme
rádi a Ïe nás zajímá, jak se jim dafií, a jak jim mÛÏeme pomoci b˘t
v Ïivotû úspû‰ní. …

Pamatujte na to, Ïe pohovor je zaloÏen na ohleduplnosti, sympatii a
lásce. To je velmi dÛleÏité. Dejme lidem najevo, Ïe je máme rádi a Ïe
se jim jen snaÏíme pomoci.“ (Conference Report, Oct. 1978, 59–60;
nebo Ensign, Nov. 1978, 41–42.)

Závûr
Úãelem Církve je pfiivést du‰e ke Kristu a shromáÏdûní, schÛzky a
pohovory nám v tom mohou pomoci. Smysluplná a prospû‰ná shro-
máÏdûní, schÛzky a pohovory se v‰ak nestanou jen tak. Musíme je
cílevûdomû plánovat, vést a hodnotit. Pán fiekl:

„Dávám vám pfiikázání, Ïe kdyÏ jste shromáÏdûni, budete se vzá-
jemnû pouãovati a vzdûlávati, abyste mohli vûdûti, jak jednati a fiíditi
církev mou, jak jednati ohlednû bodÛ zákona mého a pfiikázání, která
jsem dal.

A tak budete pouãeni v zákonu církve mé a budete posvûceni tím,
co jste obdrÏeli, a zaváÏete se jednati ve v‰í svatosti pfiede mnou –

TakÏe nakolik budete toto ãiniti, bude sláva pfiidána ke království,
které jste obdrÏeli.“ (NaS 43:8–10.)

âím lépe plánujeme a vedeme shromáÏdûní, schÛzky a pohovory, tím
více budou druzí inspirováni k tomu, aby Ïili podle BoÏích zákonÛ a
pfiikázání.

V˘zva
K otcÛm: Zorganizujte a naplánujte program pro vá‰ pfií‰tí rodinn˘
domácí veãer, abyste tak mohli efektivnûji uãit svou rodinu evangeliu.
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K vedoucím knûÏství: ¤iìte se námûty uveden˘mi v této lekci, kdyÏ
dostanete zodpovûdnost za vedení shromáÏdûní, schÛzky ãi pohovoru.

Ke v‰em nositelÛm knûÏství: S modlitbou si naplánujte svÛj t˘den. Napi‰te
si program, kter˘ vám pomÛÏe dûlat to, co si Pán pfieje.

Dal‰í ver‰e z písem

■ Moroni 6:5–6 (Nefité se ãasto setkávali)

■ Nauka a smlouvy 20:45 (veìte shromáÏdûní tak, jak jste vedeni
Duchem Svat˘m)

■ Nauka a smlouvy 59:9 (pfiicházejte do domu modlitby)

Dodatek – Vzorov˘ program pro rodinn˘ domácí veãer
1. Vedoucí zpûvu: (jméno ãlena rodiny, kter˘ povede zpûv)

2. Úvodní píseÀ: (název náboÏenské písnû nebo písnû z Primárek)

3. Úvodní modlitba: (jméno ãlena rodiny, kter˘ se pomodlí)

4. Rodinné záleÏitosti: (vede hlava domácnosti)

5. Hudební vystoupení: (jméno ãlena rodiny, kter˘ si pfiipraví hudební
vystoupení)

6. Lekce z pfiíruãky Zásady evangelia: (jméno ãlena rodiny, kter˘ bude
uãit lekci)

7. Diskuse a plánování na nadcházející t˘den

8. Závûreãná píseÀ: (název náboÏenské písnû nebo písnû z Primárek)

9. Závûreãná modlitba: (jméno ãlena rodiny, kter˘ se pomodlí)

10. Zábavná ãinnost: (jméno ãlena rodiny, kter˘ tím byl povûfien)

11. Obãerstvení: (jméno ãlena rodiny, kter˘ tím byl povûfien)

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 bratry vyprávûním pfiíbûhÛ, ãtením ver‰Û z písem nebo
citátÛ, jak to uznáte za vhodné.
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Cílem této lekce je nauãit nás, jak si udrÏovat dobré zdraví a pfiedcházet
nemocem.

Úvod
Pán od nás oãekává, Ïe budeme vûdût, jak si udrÏovat tûlo tak zdravé,
jak je to jen moÏné, abychom mohli dosáhnout sv˘ch cílÛ a mohli
pomáhat budovat Jeho království.

Pfiíãiny nemoci

■ Co zpÛsobuje nemoc?

Pfied mnoha lety lidé nevûdûli, co zpÛsobuje nemoc. Nûktefií se domní-
vali, Ïe nemoci pfiicházejí proto, Ïe neuãinili správné obûti. Jiní si mys-
leli, Ïe pfiíãinou nemoci je prokletí, které na nû uvrhli nepfiátelé. Vûdci
a lékafii v‰ak zjistili pfiíãiny vût‰iny zdravotních problémÛ a zvlá‰tû
v posledním století bylo uãinûno mnoho objevÛ, které nám mají
pomoci udrÏet si dobré zdraví.

Dnes víme, Ïe vût‰inu nemocí zpÛsobují mikroby. Mikroby jsou velmi
malé organismy, které Ïijí v‰ude kolem nás. Jsou tak malé, Ïe je nelze
vidût pouh˘m okem. Nûkteré mikroby se pfiená‰ejí vzduchem; jiné se
pfiená‰ejí z osoby na osobu a dal‰í se pfiená‰ejí ze zvífiat ãi hmyzu na
ãlovûka. Lidské a zvífiecí v˘kaly, zvlá‰tû pak v˘kaly nemocn˘ch lidí ãi
zvífiat, obsahují mnoho ‰kodliv˘ch mikrobÛ, které mohou zpÛsobit
váÏné nemoci.

Pfiedcházejte ‰ífiení mikrobÛ
Chceme-li se vyhnout nemocem, musíme se vyhnout mikrobÛm, které
je zpÛsobují. NíÏe jsou uvedeny zpÛsoby, kter˘mi mÛÏeme sníÏit poãet
mikrobÛ, které zpÛsobují nemoci, nebo je odstranit:

Uklízejte pravidelnû svÛj domov, zvlá‰tû místa, kde se mohou vysky-
tovat mikroby. Zajistûte, aby do va‰eho domova nemûl pfiístup hmyz
a zvífiata.
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ChraÀte potraviny pfied hmyzem a zvífiaty tím, Ïe je necháváte nále-
Ïitû zakryté. Tam, kde je to moÏné, uchovávejte potraviny, které se
kazí, v ledniãce.

Om˘vejte dÛkladnû potraviny, abyste se tak zbavili mikrobÛ co
nejvíce.

Vhodnû likvidujte lidské a zvífiecí v˘kaly, protoÏe pfiitahují hmyz a
hlodavce.

Um˘vejte si ruce pfied jídlem, po pouÏití toalety, po v˘mûnû zneãis-
tûn˘ch plenek, atd.

Po kaÏdém jídle si ãistûte zuby.

VÏdy si zakr˘vejte ústa, kdyÏ k˘cháte nebo ka‰lete.

Noste obuv, sandály nebo jiné obutí.

Jezte správnû a odpoãívejte. Zdravá strava a dostatek odpoãinku nám
mÛÏe pomoci vyhnout se nemocem nebo se uzdravit. Mikroby tak
nejsou schopny napadnout zdravé tûlo.

Budeme-li si udrÏovat dobré zdraví, pfiedejdeme nebo zabráníme mnoha
nemocem. Také budeme dobr˘m pfiíkladem sv˘m dûtem a pomÛÏeme
jim rozvinout správné zdravotní návyky.

■ Diskutujte o správn˘ch metodách zdravotní péãe o nemluvÀata,
star‰í dûti a tûhotné Ïeny.

ChraÀte si zdraví
Lékafii nás nabádají, abychom se kromû rozvíjení a praktikování správ-
n˘ch zdravotních návykÛ chránili pfied urãit˘mi nemocemi oãkováním.
Pfii oãkování obvykle dostaneme injekci nebo nûjak˘ lék. Pro nûkteré
nemoci potfiebujeme pouze jednu injekci; pro jiné nemoci potfiebujeme
nûkolik injekcí téÏe látky v rÛzn˘ch ãasov˘ch intervalech.

Na vût‰inû míst svûta mÛÏeme obdrÏet oãkování na klinice nebo u
lékafie. MÛÏeme b˘t oãkováni proti takov˘m nemocem, jako jsou
napfiíklad spalniãky, pfiíu‰nice, zardûnky, zá‰krt, ãern˘ ka‰el, tyfus,
ne‰tovice, dûtská obrna, chfiipka, tetanus, Ïloutenka typu A a B, zápal
plic a plané ne‰tovice.

Kromû oãkování byly vyvinuty léky ve formû tekutin nebo tablet,
které mají pfiedcházet nemocem a léãit je. Tyto léky se mají pouÏívat
opatrnû a podle pokynÛ kvalifikovaného lékafie. Nemáme brát léky,
u kter˘ch vypr‰ela doba pouÏitelnosti nebo které byly pfiedepsány
nûkomu jinému.
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Dal‰ím dobr˘m zpÛsobem, jak pfiedcházet nemocem, jsou kaÏdoroãní
zdravotní prohlídky u lékafie nebo u jiného zdravotního specialisty.
Díky tûmto pravideln˘m prohlídkám lze odhalit první pfiíznaky nemoci.

■ Diskutujte o tom, kde je nejbliÏ‰í zdravotnické zafiízení, a o tom,
jaké oãkování je ve va‰í lokalitû k dispozici.

Co dûlat pfii onemocnûní
Pfii váÏném onemocnûní se nám obvykle dostane nejlep‰í lékafiské
pomoci od lékafie ãi jiného zdravotníka. Nemáme jejich pomoc vyhle-
dávat, jen kdyÏ jsme nemocní, ale máme se od nich nechat pouãit o
správn˘ch zdravotních návycích.

Nane‰tûstí si nûktefií lidé myslí, Ïe náv‰tûva u lékafie ukazuje na nedo-
statek víry v Pána. Pán od nás oãekává, Ïe kdyÏ jsme nemocní, pouÏi-
jeme nejen víru a moc knûÏství, ale také dostupné lékafiské poznatky a
sluÏby.

NeÏ se stal Spencer W. Kimball presidentem Církve, mûl váÏné zdra-
votní potíÏe. Chtûl mít zdraví v co nejlep‰ím pofiádku, a tak se poradil
s lékafiem. Lékafi mu sdûlil, Ïe se musí podrobit nároãné operaci kvÛli
srdeãním potíÏím. Spencer W. Kimball vloÏil velkou víru a dÛvûru ve
své lékafie a operaci podstoupil.

V den, kdy byl president Kimball vysvûcen a ustanoven presidentem
Církve, dostal dopis od Dr. Russella Nelsona, kter˘ se t˘kal jeho zdraví.
Dr. Nelson vûdûl, Ïe president Kimball se bude ptát na své zdraví, a tak
v tomto dopise poukázal na nedávnou podrobnou lékafiskou prohlídku,
kterou president Kimball podstoupil a která ukázala, Ïe jeho tûlo se
opût tû‰í v˘bornému zdraví. V dopise stálo: „Vá‰ chirurg by Vám rád
sdûlil, Ïe Va‰e tûlo je silné; Ïe Va‰e srdce je v lep‰ím stavu, neÏ v jakém
bylo po celá léta, a Ïe podle ve‰keré na‰í omezené schopnosti pfiedvídat
budoucí události mÛÏete uvaÏovat o tomto novém povûfiení, aniÏ byste
se musel nepfiimûfienû obávat o své zdraví.“ …

Dr. Nelson v dopise pokraãoval: „Pfii v˘konu oné kritické operace …
jsem si byl hluboce vûdom Va‰eho apo‰tolského povolání a sv˘ch lid-
sk˘ch slabostí v oãekávání jedné z nejriskantnûj‰ích a nejsloÏitûj‰ích
operací, které kdy byly provedeny. Tato operace byla v kaÏdém
ohledu provedena technicky dokonale a já s vdûãností uznávám
pomoc Pánû. … Nejzvlá‰tnûj‰í na tom v‰em je, Ïe mi bylo témûfi na
konci operace dáno na vûdomí, Ïe se jednoho dne stanete presiden-
tem Církve.“ (Viz Edward L. Kimball and Andrew E. Kimball Jr.,
Spencer W. Kimball [1977], 8.)
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Pokud známe pfiíznaky nemoci a získáme náleÏitou péãi, kdyÏ jsme
nemocní, mÛÏeme se i my tû‰it nejlep‰ímu moÏnému zdraví. Pokud
jsou nemoci vãas patfiiãnû rozpoznány, mnohé z nich lze úspû‰nû léãit.

■ Jaké pfiíznaky poukazují na to, Ïe je potfieba nav‰tívit odborného
lékafie? (ZmiÀte se o jednotliv˘ch pfiíznacích a diskutujte o kaÏdém
zvlá‰È: nevysvûtlitelné krvácení a jiné neobvyklé tûlesné v˘toky;
boláky, které se nehojí; neustál˘ ka‰el nebo d˘chací potíÏe; dlouho-
trvající nebo vysoká horeãka; zimnice; potíÏe s moãením nebo sto-
licí; tmavé skvrny nebo vyráÏka na kÛÏi; nevysvûtliteln˘ úbytek
hmotnosti; dlouhodobá silná bolest; dlouhotrvající zvracení nebo
prÛjem; mdloby nebo záchvaty; zastfiené nebo zmûnûné vidûní;
váÏné nebo rozsáhlé popáleniny; zanícení nebo otok; ztráty vûdomí
nebo jiné neobvyklé tûlesné zmûny nebo zmûny ovlivÀující nor-
mální tûlesné funkce.)

KdyÏ se u nás ãi u druh˘ch objeví jak˘koli z tûchto pfiíznakÛ, máme
okamÏitû kontaktovat odborného lékafie nebo zdravotní kliniku.
Otálení se zaji‰tûním pfiíslu‰né lékafiské péãe mÛÏe mít za následek
váÏné po‰kození, dlouhodobé onemocnûní ãi dokonce smrt.

Závûr
Zdravé tûlo nám pomáhá zvládat to, co se od nás v Ïivotû poÏaduje.
Rodiãe si musejí udrÏovat dobré zdraví a s moudrostí a správn˘m
úsudkem peãovat o své dûti a uãit je správn˘m zdravotním návykÛm.

Máme k dispozici mnohé zdroje, abychom si uchovali dobré zdraví. Pán
od nás oãekává, Ïe tyto zdroje budeme pouÏívat k tomu, abychom pfied-
cházeli nemocem, které nás i druhé postihují, a abychom tyto nemoci
léãili. K tomu je zapotfiebí, abychom vyuÏívali moderní lékafiské praktiky
a pouÏívali víru, modlitbu a moc knûÏství. Pokud tak ãiníme a je-li to
BoÏí vÛle, nemocní mohou b˘t uzdraveni.

President Brigham Young uãil: „SnaÏme se proto co nejvíce prodlouÏit
souãasn˘ Ïivot tím, Ïe dodrÏujeme v‰echny zdravotní zákony, a tím, Ïe
zachováváme správnou rovnováhu mezi prací, studiem, odpoãinkem a
zábavou, a pfiipravme se tak na lep‰í Ïivot. Uãme tûmto zásadám své
dûti.“ (Discourses of Brigham Young, sel. John A. Widtsoe [1954], 186.)

V˘zva
Je-li to moÏné, nechejte v‰echny ãleny rodiny oãkovat. Praktikujte
správné zdravotní návyky a uãte jim své dûti. Proveìte kontrolu
svého bydlení a vyãistûte v‰echna místa infikovaná mikroby.

Dal‰í ver‰e z písem

■ Nauka a smlouvy 89 (PánÛv zákon zdraví – Slovo moudrosti)
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Pfiíprava uãitele
NeÏ budete uãit tuto lekci:

1. Kontaktujte místní zdravotní kliniku nebo zdravotníka. Zjistûte
následující:

a) Správné metody zdravotní péãe o nemluvÀata, star‰í dûti a
tûhotné Ïeny.

b) Zdravotnická zafiízení, která se nacházejí ve va‰em okolí.

c) Oãkování, která jsou ve va‰í lokalitû k dispozici, a jak je moÏné je
obdrÏet.

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 lépe porozumût Pánov˘m zákonÛm
zdraví a Ïít podle nich.

Úvod
„KdyÏ byl Paul C. Kimball, Svat˘ posledních dnÛ a student na
Oxfordské univerzitû v Anglii, poÏádán, aby trénoval mladou, nezku-
‰enou veslafiskou posádku, fiekl, Ïe se mu ‚udûlalo slabo. Nikdy pfied-
tím jsem nikoho netrénoval.‘

Nabídku v‰ak pfiijal s jedinou podmínkou: ‚Mám-li vás trénovat,‘ fiekl
veslafiÛm, ‚budete muset trénovat podle m˘ch pravidel.‘ Jeho pravidla
byla naprostá abstinence od tabáku, alkoholu, ãaje a kávy. ChlapcÛm
trvalo asi t˘den, neÏ se rozhodli jeho podmínku pfiijmout.

KdyÏ Kimball získal jejich souhlas, ‚zaãal je trénovat a … pracoval
s nimi tfii hodiny kaÏdé odpoledne aÏ do února‘. V únoru se pak
pfiihlásili do nûkolika veslafisk˘ch závodÛ s ostatními univerzitami
v Oxfordu. ‚Moji chlapci soutûÏili s posádkami sloÏen˘mi z muÏÛ,
ktefií veslovali od svého útlého mládí,‘ fiekl Kimball. ‚T˘m, kter˘ jsem
mûl já, se skládal z nezku‰en˘ch chlapcÛ. Ti v‰ak usilovnû trénovali a
nikdo z nich, pokud vím, bûhem celé doby nemûl cigaretu ani ‰álek
ãaje ãi kávy, ani nevypil Ïádn˘ alkohol.‘

Pfiesto kdyÏ nade‰el den závodu, nikdo nepfiedpokládal, Ïe by tato
nezku‰ená posádka mûla nejmen‰í ‰anci na vítûzství. KdyÏ zaznûl
v˘stfiel z dûla a odstartoval závod na jednu a pÛl míle po fiece TemÏi,
v‰ichni ãekali, Ïe mladá posádka zÛstane rychle vzadu. KdyÏ v‰ak
veslafii doveslovali do pÛli vzdálenosti, Kimball, kter˘ bûÏel na bfiehu
a udílel své posádce pokyny tlampaãem, si v‰iml, Ïe jeho svûfienci
stále veslovali vyrovnanû se sv˘mi soupefii.

Kimball zakfiiãel svou poslední radu: ‚Sprintujte!‘ Jeho svûfienci zaãali
nádhernû sprintovat a za minutu se ocitli v ãele, tfiicet metrÛ pfied nej-
bliÏ‰ími soupefii. Závod bez problémÛ vyhráli.
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KaÏd˘ den bûhem ‰estidenní veslafiské soutûÏe v‰ichni ãekali, Ïe
Kimballova posádka bude poraÏena. KaÏd˘ den se v‰ak fiídila stejnou
taktikou a s pfievahou zvítûzila. ‚KdyÏ se mû lidé ptali, jak jsem doká-
zal dosáhnout takového úspûchu s nováãky, odpovûdûl jsem: „Pfiimûl
jsem chlapce, aby Ïili správnû,“‘ fiekl. ‚KdyÏ pfii‰el ãas ke sprintu, mûli
ãisté plíce; mûli ãisté tûlo; mûli ãistou krev a silné nervy.‘ “ (Joseph
Walker, „Victory on the Thames“, Church News, 20 Feb. 1983, 20.)

Pánovy zákony zdraví

■ Co to jsou Pánovy zákony zdraví? (Slovo moudrosti, náleÏit˘ odpo-
ãinek a cviãení.)

Na‰e tûlo je pfiíbytkem na‰eho vûãného ducha. TémuÏ úãelu bude
slouÏit i ve vûãnosti. Na‰e tûlo je tak dÛleÏité, Ïe jej apo‰tol Pavel
nazval chrámem BoÏím. (Viz 1. Korintsk˘m 3:17.) To, co proÏíváme,
ovlivÀuje na‰e tûlo i ducha, a proto musíme b˘t opatrní a udrÏovat
své tûlo ãisté a zdravé.

Úãelem Pánov˘ch zákonÛ zdraví je zachování na‰eho fyzického, psy-
chického a du‰evního zdraví. Pán ví, Ïe jsme-li fyzicky, psychicky a
emocionálnû zdraví, mÛÏeme se úãastnit ãinností, které nás duchovnû
posilují, které Ïehnají druh˘m a které budují království BoÏí.

Mnohé Pánovy zdravotní zákony lze najít v 89. oddíle Nauky a smluv.
V tomto oddíle, kter˘ se naz˘vá Slovo moudrosti, se fiíká, co máme a
nemáme poÏívat. Mezi látky, pfied kter˘mi jsme varováni, patfií silné
nápoje, horké nápoje a tabák.

Silné nápoje
Silné nápoje jsou alkoholické nápoje jako napfiíklad lihoviny, víno a
pivo. Tyto a jakékoli dal‰í alkoholické nápoje nemáme nikdy poÏívat.
(Viz NaS 89:5, 7.)

Horké nápoje
Horké nápoje jsou definovány jako káva a ãaj. Vedoucí Církve nám v‰ak
fiíkají, Ïe nemáme poÏívat Ïádné nápoje obsahující drogy nebo jiné pfií-
sady, které jsou ‰kodlivé nebo návykové.

Tabák
Tabák nemáme uÏívat v Ïádné jeho formû. (Viz NaS 89:8.)

Máme se vÏdy vyvarovat jak˘chkoli jin˘ch látek, vãetnû potravin ãi
nápojÛ, které by vzbuzovaly nepfiirozené touhy nebo chutû nebo které
by naru‰ovaly pfiirozené funkce na‰eho tûla. NedodrÏení tûchto
pokynÛ nám zpÛsobí velké osobní utrpení.

Máme-li pochybnosti ohlednû urãité látky, máme se fiídit radou star‰ího
Josepha Fieldinga Smitha: „Pokud jste na pochybách ohlednû jakékoli



Lekce 25

211

potraviny ãi nápoje, zda je to zdravé ãi ‰kodlivé, nechejte to b˘t, dokud
nezjistíte, jak to ve skuteãnosti je. Pokud se nám nabízí cokoli, co je
návykové, mÛÏeme z toho bezpeãnû vyvodit, Ïe to obsahuje urãité látky
tûlu ‰kodlivé, a máme se toho vyvarovat.“ („The Word of Wisdom“,
Improvement Era, Feb. 1956, 79.)

President Spencer W. Kimball nás nabádal, abychom se vyvarovali
ãehokoli nebo kohokoli, co by nás chtûlo pfiimût, abychom uÏili jakou-
koli nezdravou látku: „Bratfii a sestry, se v‰í láskou vás varujeme, Ïe
Satan a jeho poslové se vás budou snaÏit vábit, abyste uÏívali ‰kodlivé
látky, neboÈ vûdí, Ïe pokud je budete uÏívat, va‰e duchovní síla bude
potlaãena a vy budete v jejich zlovolné moci. Vyh˘bejte se místÛm
nebo lidem, ktefií vás chtûjí pfiimût, abyste poru‰ovali BoÏí pfiikázání.“
President Kimball fiekl, Ïe pokud budeme dodrÏovat BoÏí pfiikázání,
„budeme mít moudrost, abychom rozpoznali a rozli‰ili zlo“.
(Conference Report, Apr. 1983, 72; nebo Ensign, May 1983, 54–55.)

Pán pro nás stvofiil v‰echny vûci na zemi, abychom je pouÏívali, aby
nám pfiiná‰ely prospûch a aby tím podpofiil na‰e zdraví a ‰tûstí. Tyto
vûci jsou uãinûny, „aby potû‰ily oko a rozveselily srdce; Ano, pro jídlo
a pro odûv, pro chuÈ a pro ãich, aby posilovaly tûlo a oÏivovaly du‰i.“
(NaS 59:18–19.) Slovo moudrosti doporuãuje urãité potraviny, které
máme zahrnout do své stravy. Mezi tyto potraviny patfií v‰echny
zdravé byliny a plody (viz NaS 89:10–11; 49:19). Také mÛÏeme jíst
maso zvífiat a ptactva ve vzduchu a pouÏívat kÛÏi zvífiat jako odûv
(viz NaS 89:12–13; 49:18–19); nicménû nemáme zabíjet zvífiata ãistû jen
ze sportu nebo pro zábavu a pl˘tvat masem (viz NaS 49:21). Ve Slovu
moudrosti se také uvádí, Ïe ve‰keré obilí je dobré pro ãlovûka i zví-
fiata. Obzvlá‰È dobrá je pro nás p‰enice.

■ Pfieãtûte Nauku a smlouvy 59:20. Jak máme podle Pána pouÏívat
zdroje, které nám dal?

Aãkoli se máme usilovnû snaÏit zjistit, jaké potraviny jsou pro nás
dobré, máme dbát na to, abychom se vyvarovali extrémÛ v konzu-
maci ãi odmítání urãit˘ch potravin. Slovo moudrosti takové jednání
neospravedlÀuje. (Viz NaS 49:18.)

O Pánov˘ch zákonech zdraví se hovofií i v jin˘ch ver‰ích v písmech
kromû 89. oddílu Nauky a smluv. V jednom z tûchto ver‰Û se praví:
„UstaÀte b˘ti lín˘mi; ustaÀte b˘ti neãist˘mi; ustaÀte vyhledávati chyby
jeden druhému; ustaÀte spáti déle, neÏ je nutné; jdûte na loÏe své ãasnû,
abyste nemuseli b˘ti unaveni; vstávejte ãasnû, aby tûlo va‰e a mysl va‰e
mohly b˘ti oÏiveny.“ (NaS 88:124.) Také nám je fieãeno, Ïe máme praco-
vat, av‰ak nikoli nad na‰e síly. (Viz Mosiá‰ 4:27; NaS 10:4.)
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■ Jak˘ vliv má Pánovo varování „ustaÀte b˘ti lín˘mi“ na dobré zdraví?
(Aktivita posiluje tûlo.)

■ Jak se Pánovo nabádání „ustaÀte vyhledávati chyby jeden druhému“
vztahuje k na‰emu dobrému zdraví? (Nalézání chyb na druh˘ch zpÛ-
sobuje du‰evní stres a du‰evní zdraví je zapotfiebí k tomu, abychom
byli ‰Èastní a aby se nám duchovnû dobfie dafiilo.)

Zákony se zaslíbeními

■ Pfieãtûte Nauku a smlouvy 89:18–21. Co Pán slibuje tûm, ktefií Ïijí
podle Jeho zdravotních zákonÛ a dodrÏují Jeho pfiikázání? (Zdraví
v pupku a morek pro kosti; moudrost; poznání; „skryté poklady“;
ochranu pfied „niãícími andûly“.)

Jedny z nejvût‰ích odmûn, které obdrÏíme, jsme-li poslu‰ni Pánov˘ch
zákonÛ zdraví, jsou „moudrost a veliké poklady poznání, vpravdû
skryté poklady“. (NaS 89:19.)

■ Co je to moudrost? (Schopnost rozli‰ování pfii pouÏívání znalostí.)

■ Co jsou to „skryté poklady“? (Nejposvátnûj‰í a nejhlub‰í vûci BoÏí.)

Tyto „skryté poklady“ nám zjevuje Duch Svat˘: „Nebo Duch zpytuje
v‰ecky vûci, i hlubokosti BoÏské. … O nichÏ i mluvíme ne tûmi slovy,
jimÏ lidská moudrost uãí, ale kter˘mÏ vyuãuje Duch Svat˘.“
(1. Korintsk˘m 2:10, 13; viz také NaS 88:11–12.)

Budeme-li dodrÏovat BoÏí pfiikázání, posvátné a hluboké vûci, které se
nauãíme, s námi zÛstanou navÏdy. Pán slíbil: „Jakéhokoli základu inte-
ligence dosáhneme v tomto Ïivotû, ten povstane s námi pfii vzkfií‰ení.
A získá-li nûjaká osoba více poznání a inteligence v tomto Ïivotû skrze
svou píli a poslu‰nost neÏ jiná, bude míti právû tak velikou v˘hodu ve
svûtû, kter˘ pfiijde.“ (NaS 130:18–19.)

KdyÏ prostfiednictvím Ducha Svatého získáme moudrost, poznání a
porozumûní, mÛÏeme se stát více takov˘mi, jako je ná‰ Otec v nebi.
PouÏíváme-li to, co jsme obdrÏeli, k tomu, abychom Ïehnali vlastnímu
Ïivotu i Ïivotu druh˘ch, staneme se lep‰ími syny, otci, manÏeli, nosi-
teli knûÏství a uãedníky Kristov˘mi.

President Spencer W. Kimball fiekl: „Odmûnou za zachovávání Slova
moudrosti je Ïivot, nejen prodlouÏen˘ smrteln˘ Ïivot, ale Ïivot vûãn˘.“
(The Miracle of Forgiveness [1969], 211.)

Starozákonní prorok Daniel jasnû a dokonale rozumûl Pánov˘m záko-
nÛm zdraví. Jeho pfiíbûh dokládá poÏehnání, která obdrÏíme, kdyÏ
Ïijeme podle tûchto zákonÛ.
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■ UkaÏte obrázek 25a „Daniel byl poÏehnán za dodrÏování Pánov˘ch
zákonÛ zdraví“.

Po dobytí Jeruzaléma si babylonsk˘ král Nabuchodonozor pfiál, aby
urãití mladí lidé pocházející ze zajatcÛ byli uãeni jeho jazyku, aby tak
mohli b˘t sluÏebníky v jeho paláci. To v‰ak znamenalo, Ïe mûli jíst
potraviny a pít nápoje, o kter˘ch byli uãeni, Ïe je nemají poÏívat.

Daniel byl jedním z tûchto vybran˘ch mlad˘ch muÏÛ. Na rozdíl od
nûkter˘ch ostatních v‰ak Daniel odmítl pít víno a jíst nevhodná jídla,
která jim byla nabízena. Namísto toho poÏádal o to, aby mohl dodrÏo-
vat Pánovy zákony zdraví a jíst potraviny, o kter˘ch vûdûl, Ïe jsou
zdravé. Bylo mu to na zkou‰ku dovoleno. Za nûjakou dobu byli ti,
ktefií pili víno a jedli nevhodná jídla, porovnáváni s Danielem. Díky
své poslu‰nosti byl Daniel zdravûj‰í neÏ ostatní a získal moudrost,
poznání, dovednost v uãení a zjevení. (Viz Daniel 1:3–6, 8, 12–19.)

Jsme-li poslu‰ni Pánov˘ch zákonÛ zdraví a Jeho dal‰ích pfiikázání,
mÛÏeme b˘t jako Daniel poÏehnáni stejn˘mi dary – pravdûpodobnû
ve smrtelnosti, av‰ak dozajista na vûãnosti. Pán nám fiekl, Ïe „kdyÏ
získáme jakékoli poÏehnání od Boha, je to skrze poslu‰nost onoho
zákona, na nûmÏ je zaloÏeno“. (NaS 130:21.) Také fiekl: „Já, Pán, jsem
zavázán, kdyÏ ãiníte to, co fiíkám; ale kdyÏ neãiníte to, co fiíkám,
nemáte Ïádného zaslíbení.“ (NaS 82:10.)

■ Jaká dal‰í poÏehnání mÛÏeme obdrÏet, kdyÏ jsme poslu‰ni Pánov˘ch
zákonÛ zdraví?

Závûr
Pánovy zákony zdraví byly dány k tomu, aby nám poÏehnaly fyzicky,
psychicky, emocionálnû i duchovnû. Îijeme-li podle tûchto zákonÛ, jsou
nám slíbena mnohá poÏehnání. Tato poÏehnání nám pomohou posilovat
sebe i svou rodinu, slouÏit druh˘m a budovat Pánovo království.

V˘zva
UãiÀte závazek, Ïe budete za v‰ech okolností poslu‰ni Pánov˘ch
zákonÛ zdraví.

Pfiíprava uãitele
NeÏ budete uãit tuto lekci:

1. V pfiíruãce Zásady evangelia si pfieãtûte kapitolu 29 „PánÛv zákon
zdraví“.

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 usilovali o poznání.

Úvod
Spasitel nám pfiikázal, abychom se stali dokonal˘mi, jako je dokonal˘
On a ná‰ Otec v nebi. Abychom se stali takov˘mi, jako jsou Oni, musíme
se uãit a rÛst v poznání pravdy.

Pfiikázání usilovat o poznání
V Nauce a smlouvách nám Pán pfiikazuje, abychom usilovali o poznání.

■ Pfieãtûte Nauku a smlouvy 88:78. Co chce Pán, abychom se podle
tohoto ver‰e nauãili? (V‰e, co je pro nás vhodné a ãemu máme
porozumût ohlednû království BoÏího.)

Ze v‰eho poznání, které mÛÏeme získat, je nejdÛleÏitûj‰í svûdectví o
JeÏí‰i Kristu, o Jeho boÏském poslání a o Jeho evangeliu. Abychom
toto svûdectví získali, máme i nadále studovat písma, modlit se a Ïít
spravedlivû. Pokud neporozumíme spásn˘m zásadám evangelia a
nebudeme jich poslu‰ni, ve‰keré poznání, které získáme, nebude
vÛbec dÛleÏité.

■ Pfieãtûte Nauku a smlouvy 88:79. Co od nás Pán dále oãekává, Ïe
budeme kromû evangelia studovat? (Napi‰te odpovûdi na tabuli.
MoÏné odpovûdi: zemi, nebesa, dûjepis, souãasné události, pfied-
povûdi budoucnosti, svou vlast a jiné zemû.)

President N. Eldon Tanner fiekl: „Církev vÏdy naléhavû Ïádala nás,
ãleny, abychom získali dobré vzdûlání a abychom získali co nejvíce
poznatkÛ z dûjepisu a ze zemûpisu, z vûdy, o sobû, o vesmíru a
zvlá‰tû o evangeliu JeÏí‰e Krista.“ (Regional representatives’ seminar,
2 April 1971.)

Od doby Znovuzfiízení evangelia Církev vÏdy povzbuzovala své
ãleny, aby získávali vzdûlání. Dokonce i v poãátcích Církve Pán nafiídil
Proroku Josephu Smithovi, aby zorganizoval ‰koly pro dûti i dospûlé.
(Viz NaS 55:4; 90:7.) Tyto ‰koly nabízely kromû studia evangelia
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v˘uku dûjepisu, jazykÛ, mluvnice, matematiky a dal‰ích pfiedmûtÛ.
V souãasnosti Církev i nadále vûnuje velké mnoÏství ãasu, úsilí a
penûz na podporu vzdûlání. Mezi tyto programy patfií Církevní
vzdûlávací systém, kter˘ byl zaloÏen, aby naplÀoval potfieby ãlenÛ
v oblasti vzdûlávání.

Smysl a poÏehnání vypl˘vající z poznání

■ Pfieãtûte Nauku a smlouvy 88:80. Jak˘ je úãel získávání poznání?
(Zvelebovat své povolání a poslání.)

KdyÏ poznáváme lidi a okolní svût, mÛÏeme toto poznání pouÏít
k tomu, abychom pomáhali budovat království BoÏí. MÛÏeme najít
lep‰í zpÛsoby, jak uãit evangeliu více lidí. Kromû toho, kdyÏ se Svatí
posledních dnÛ stávají uznávan˘mi ve své profesi, stávají se pfiíkladem,
kter˘ mÛÏe ovlivnit druhé, aby se dozvûdûli více o Církvi.

Vzdûlání je dÛleÏité nejen jako misionáfisk˘ nástroj, ale také jako prostfie-
dek k budování charakteru. President David O. McKay fiekl:

„Skuteãné vzdûlávání nespoãívá pouze v získávání nûkolika faktÛ
z oblasti vûdy, dûjepisu, literatury nebo umûní, ale v rozvoji charak-
teru. … Skuteãné vzdûlávání je ‰kolou sebezapfiení a sebeovládání.
Skuteãné vzdûlávání usmûrÀuje sklon k hnûvu, krotí vá‰eÀ a ãiní
z poslu‰nosti spoleãensk˘m zákonÛm a mravnímu fiádu zásadu, jíÏ
se fiídí cel˘ Ïivot. …

Cílem vzdûlávání je rozvinout ve studentovi schopnosti, které budou
pfiispívat k jeho blahobytu po cel˘ Ïivot.“ (Secrets of a Happy Life, comp.
Llewelyn R. McKay [1967], 46–47.)

Získání poznání nám také pomÛÏe slouÏit druh˘m i spoleãnosti. Své
znalosti mÛÏeme pouÏívat k tomu, abychom zajistili své rodinû potravu,
odûv a pfiístfie‰í; abychom pomáhali lidem vyléãit se z nemocí a uti‰it
trápení a abychom Ïili produktivnûj‰ím Ïivotem.

Nûkdy se v‰ak lidé, ktefií získají svûtské znalosti, stávají py‰n˘mi na
vlastní moudrost a myslí si, Ïe se nemusejí fiídit radami Pána a Jeho
prorokÛ. Pán nám fiekl, Ïe b˘t vzdûlan˘m je dobré, pokud nasloucháme
Jeho radám. V opaãném pfiípadû vyuÏíváme své vzdûlání po‰etil˘m
zpÛsobem. (Viz 2. Nefi 9:28–29.)

DÛleÏitost ‰kolní docházky

■ Proã je dÛleÏité chodit do ‰koly? âemu se mÛÏeme nauãit, kdyÏ
chodíme do ‰koly?

Velkou ãást svého vzdûlání získáme díky ‰kole, kde se uãíme ãíst, psát
a ovládat základní poãty. Také se uãíme dûjepisu, zemûpisu a dal‰ím
vûdám. Studujeme lidské tûlo, pohyby hvûzd a krásu a úãel rostlin a
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zvífiat. Vzdûlání nám umoÏÀuje drÏet krok s pokrokem v prÛmyslu,
technologii a vûdû.

■ UkaÏte obrázek 26a „Vzdûlání je pro mladé lidi dÛleÏité“.

âlenové Církve, a obzvlá‰È mládeÏ, byli vÏdy povzbuzováni, aby udûlali
v‰e, co je tfieba, aby získali dobré vzdûlání. K tomu patfií za‰kolení, které
je nezbytné pro dané zamûstnání. Nûkdy je v‰ak obtíÏné nav‰tûvovat
‰kolu. MoÏná si dûláme starosti s penûzi, ãasem, ãi úsilím, které to bude
vyÏadovat. Pán v‰ak chce, abychom mûli dobré vzdûlání. Budeme-li usi-
lovat o Jeho pomoc prostfiednictvím modlitby a budeme-li vynakládat
své nejlep‰í úsilí, pomÛÏe nám tohoto cíle dosáhnout. V pfiípadû, Ïe for-
mální vzdûlání není k dispozici, mÛÏeme hledat pomoc u tûch, ktefií jsou
kolem nás a ktefií mají urãité znalosti nebo dovednosti. KdyÏ tito lidé
poznají, Ïe jsme ochotni se uãit, obvykle nám pomohou.

Vzdûlávání je celoÏivotní proces

■ UkaÏte obrázek 26b „Vzdûlávání má pokraãovat po cel˘ Ïivot“.

Je-li to moÏné, máme pokraãovat v získávání formálního vzdûlání co
nejdéle. MÛÏeme nav‰tûvovat univerzitu nebo odbornou ãi obchodní
‰kolu nebo ‰kolení v zamûstnání. Také mÛÏeme nav‰tûvovat místní
‰kolu pro dospûlé nebo se úãastnit korespondenãních kursÛ, které
nûkteré ‰koly nabízejí.

Ve svém vzdûlávání máme pokraãovat tím, Ïe se uãíme „z nejlep‰ích
knih“ (NaS 88:118). K tomu je potfieba moudfie vybírat, co budeme ãíst.
Nûkteré knihy a ãasopisy nám pomáhají stát se lep‰ími lidmi tím, Ïe
nás uãí tomu, co je dobré a krásné. Jiné knihy a ãasopisy propagují
zlovolnost.

President Spencer W. Kimball nás varoval, Ïe „mnoho … ‰patn˘ch
vlivÛ proniká do na‰eho domova prostfiednictvím televize, rádia,
ãasopisÛ, novin a jiné literatury“. (Conference Report, Apr. 1978, 67;
nebo Ensign, May 1978, 45.) Musíme se vyh˘bat ‰patn˘m vlivÛm a
místo toho plnit svou mysl spravedliv˘mi vûcmi. KdyÏ ãteme a studu-
jeme to, co je dobré, máme Ïádat Pána, aby nám pomohl tomu poro-
zumût a pamatovat si to.

Poznání mÛÏeme získat také tím, Ïe chodíme na divadelní hry, které
nás uãí soucitu a pochopení vÛãi v‰em lidem, a nav‰tûvujeme koncerty
a muzea umûní, abychom prohloubili lásku ke krásn˘m vûcem. Své
poznatky pak máme sdílet s druh˘mi.

Velká ãást neformálního vzdûlávání mÛÏe probíhat v rodinném kruhu.
Rodiny se mohou spoleãnû podílet na rÛzn˘ch ãinnostech. Z piknikÛ,
v˘letÛ spojen˘ch s tábofiením, dovolené a dokonce i z krátk˘ch prochá-
zek mohou vytváfiet pouãné záÏitky pro rodinu.
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Uãte se tím, Ïe nûco dûláte
Nebesk˘ Otec nás poslal na zem, abychom se uãili a získávali zku‰e-
nosti. Mnohé z toho, ãemu se máme nauãit, je moÏné pouze tím, Ïe to
dûláme; pouhé studium toho nestaãí. NemÛÏeme se napfiíklad nauãit
mít nûkoho rádi jen tím, Ïe budeme o lásce ãíst; chceme-li si vypûstovat
k nûkomu lásku, musíme mu slouÏit.

Pán nám dal mnoho pfiíleÏitostí k tomu, abychom slouÏili a byli vedou-
cími v Jeho Církvi a tím se uãili. KdyÏ vykonáváme úkoly, kter˘mi jsme
byli povûfieni v daném úfiadu ãi povolání, ãasto se pot˘káme s v˘zvami.
KdyÏ tyto v˘zvy pfiekonáme tím, Ïe plníme své úkoly, na‰e schopnosti
vzrostou a úkoly, které byly dfiíve obtíÏné, se stávají snadn˘mi. Pak
jsme schopni pomáhat druh˘m pfiekonávat podobné v˘zvy.

V‰ichni se mÛÏeme uãit tím, Ïe nûco dûláme, nehledû na to, jak vyso-
kého formálního vzdûlání jsme dosáhli. Jedna Ïena si napfiíklad jednou
stûÏovala v˘znaãnému vûdci Dr. Louisi Agassizovi, Ïe ve skuteãnosti
nikdy nemûla moÏnost se uãit. ¤ekla mu, Ïe se se sestrou starala o pen-
zión a Ïe nemûla ãas na nic jiného. Dr. Agassiz se jí zeptal, jakou má
práci, a ona odvûtila:

„ ‚Loupu brambory a krájím cibuli.‘

‚A kde pfii této zajímavé, av‰ak v‰ední práci sedíte?‘ zeptal se jí.

‚Dole na schodech do kuchynû.‘

‚A na ãem spoãívají va‰e nohy?‘

‚Na glazurovan˘ch cihlách.‘

‚Co je to glazurovaná cihla?‘

‚To nevím, pane.‘

‚Jak dlouho tam uÏ sedáváte?‘ zeptal se jí.

‚Patnáct let.‘

‚Zde je má vizitka, paní,‘ fiekl Dr. Agassiz. ‚Byla byste tak laskavá a
napsala mi dopis o vlastnostech glazurované cihly?‘ “

Vzala ho za slovo. Vyhledala si ve slovníku slovo „cihla“, ale mûla
dojem, Ïe tato definice byla pfiíli‰ jednoduchá, neÏ aby ji poslala zná-
mému vûdci. Podívala se tedy do encyklopedie. Pfii ãtení o cihlách nara-
zila na slova, kter˘m nerozumûla. A tak si je vyhledala. Pak, protoÏe ji
skuteãnû zaãalo zajímat to, co zji‰Èovala, za‰la do cihelny. KdyÏ dokon-
ãila svou studii, napsala Dr. Agassizovi 36stránkov˘ dopis na téma gla-
zurovaná cihla.
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Dr. Agassiz jí poslal dopis, ve kterém ji informoval o tom, Ïe po nûkolika
málo drobn˘ch úpravách její dopis zvefiejnil a Ïe jí posílá 250 dolarÛ. Na
konci dopisu jí poloÏil otázku: „A co je pod tûmi cihlami?“

Zjistila, Ïe pod cihlami jsou mravenci, a tak zaãala studovat mravence.
Doãetla se, Ïe existuje 800–2 500 rÛzn˘ch druhÛ mravencÛ. Tato rÛzno-
rodost a to, jak a kde mravenci Ïijí, ji fascinovala. Po rozsáhlé ãetbû a
peãlivém studiu napsala Dr. Agassizovi na toto téma 360stránkov˘
dokument. Dr. Agassiz ho vydal jako knihu a poslal jí je‰tû více penûz.

Za získané peníze pak nav‰tívila v‰echny zemû, o kter˘ch snila.
(Upraveno podle: Marion D. Hanks, The Gift of Self [1974], 151–153.)

■ Jak se obohatil Ïivot této Ïeny kromû penûz, které získala? (Tím, Ïe
její poznání se prohloubilo a získala nov˘ zájem o okolní svût.)

Star‰í Richard L. Evans uãil: „Jsou urãité vûci, které mÛÏete druhé osobû
pfiedat, a jiné vûci, které jí pfiedat nemÛÏete, pokud není ochotna se po
nich natáhnout a vzít si je a zaplatit cenu za to, Ïe je uãiní souãástí své
bytosti. Tato zásada se t˘ká studia, rozvíjení talentÛ, vstfiebávání zna-
lostí, osvojování si dovedností a uãení se v‰em Ïivotním lekcím.“
(Richard Evans’ Quote Book [1971], 74.)

■ Diskutujte o tom, jaké máte ve své oblasti moÏnosti prohloubit své
poznání a získat dal‰í zku‰enosti.

Závûr
Pán nás nabádá, abychom získali poznání t˘kající se evangelia i svûta.
Toho mÛÏeme dosáhnout studiem písem a slov prorokÛ, modlitbou,
spravedliv˘m Ïivotem, chozením do ‰koly ãi náv‰tûvou jin˘ch kursÛ,
zájmem o to, co je kolem nás, a snahou porozumût sv˘m zku‰enostem.
Pfii získávání poznání se nauãíme váÏit si v‰eho, co pro nás Pán zao-
patfiil. Prohloubené poznání a vzdûlání nám také pomÛÏe postarat se o
svou rodinu, budovat království BoÏí, b˘t lep‰ími obãany a stát se více
takov˘mi, jako je ná‰ Otec v nebi.

V˘zva
K otcÛm: Povzbuzujte své dûti, aby získaly vzdûlání. Buìte jim pfiíkla-
dem v uãení se. Plánujte rodinné ãinnosti, které v‰em pomohou spo-
leãnû se nûãemu nauãit.

K mlad˘m nositelÛm knûÏství: Naplánujte v‰e, co je tfieba, abyste získali
dobré vzdûlání.
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Pfiíprava uãitele
NeÏ budete uãit tuto lekci:

1. Seznamte se s moÏnostmi získání vzdûlání ve své obci a v okolí.

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 uãinit JeÏí‰e Krista jist˘m základem
na‰eho Ïivota.

Úvod

■ UkaÏte obrázek 27a „Pán JeÏí‰ Kristus“. PoÏádejte bratry, aby se
podívali na obrázek a pak zavfieli oãi. NechÈ si pfiedstaví, Ïe jsou
v pfiítomnosti Spasitele. Vysvûtlete, Ïe níÏe uveden˘ pfiíbûh nám
pomÛÏe lépe porozumût na‰emu Spasiteli JeÏí‰i Kristu.

Star‰í Melvin J. Ballard kdysi slouÏil jako misionáfi mezi severoameric-
k˘mi Indiány. Na misii si pfiál získat svûdectví, Ïe koná Pánovu vÛli.
¤ekl, Ïe poté, co poÏádal Pána o toto uji‰tûní, se mu zdál sen, ve kterém
byl v chrámu a vstoupil do jedné místnosti.

„KdyÏ jsem pro‰el dvefimi,“ vyprávûl star‰í Ballard, „spatfiil jsem na
vyv˘‰eném pódiu sedût tu nejvzne‰enûj‰í Bytost, kterou jsem kdy
vidûl, ãi kterou bych si kdy pfiedstavoval, Ïe ve v‰ech vûãn˘ch svûtech
existuje. KdyÏ jsem k Nûmu pfiistoupil, abych byl pfiedstaven, vstal a
pfiikroãil ke mnû s otevfienou náruãí a s úsmûvem a jemn˘m hlasem
vyslovil mé jméno. I kdybych Ïil milion let, nikdy nezapomenu na
onen úsmûv. Objal mû a políbil, pfiitiskl mû ke své hrudi a poÏehnal mi,
aÏ se zdálo, Ïe mi roztaje morek v kostech! KdyÏ skonãil, padl jsem
Mu k nohám, a kdyÏ jsem je om˘val sv˘mi slzami a polibky, uzfiel
jsem rány po hfiebech v nohou Vykupitele svûta. To, co jsem pociÈoval
v pfiítomnosti Toho, jenÏ má v‰e ve sv˘ch rukou, mít Jeho lásku, Jeho
náklonnost a Jeho poÏehnání, bylo takové, Ïe pokud bych kdy mohl
získat to, ãeho jsem jen trochu okusil, vzdal bych se kvÛli tomu v‰eho,
ãím jsem, v‰eho, ãím doufám, Ïe budu – jen abych pocítil to, co jsem
pociÈoval tehdy!“ (Citováno Bryantem S. Hinckleym v Sermons and
Missionary Service of Melvin J. Ballard [1949], 156.)
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Potfiebujeme Spasitele
NeÏ jsme pfii‰li na zem, Ïili jsme s Nebesk˘m Otcem a byl nám pfiedlo-
Ïen plán spasení. Mûli jsme z tohoto plánu takovou radost, Ïe jsme jej
pfiijali a plesali jsme radostí. (Viz Job 38:1–7.)

Plán spasení vyÏadoval, abychom opustili pfiítomnost Nebeského Otce
a pfii‰li na zem jako smrtelníci. Zde bychom byli fyzicky odlouãeni od
Boha a bylo by nám dáno, abychom si svobodnû zvolili, zda budeme,
ãi nebudeme poslu‰ni Jeho pfiikázání. Pokud bychom se rozhodli
hfie‰it, stali bychom se neãist˘mi. To by znamenalo, Ïe nûkdo, kdo je
bez hfiíchu, by musel zaplatit za na‰e hfiíchy a oãistit nás, neboÈ nikdo
neãist˘ nemÛÏe vstoupit do království BoÏího. (Viz 1. Nefi 15:34.)

Aby nám Nebesk˘ Otec pomohl vrátit se do Jeho pfiítomnosti, urãil
Spasitele, kter˘ nás má vykoupit. Tímto Vykupitelem je ná‰ nejstar‰í
duchovní bratr JeÏí‰ Kristus, kter˘ se dobrovolnû nabídl, Ïe pfiijde na
zem a bude na‰ím Spasitelem. Pfiitom fiekl, Ïe sláva za na‰e spasení
bude patfiit na‰emu Otci v nebi. (Viz Abraham 3:27; MojÏí‰ 4:2.) Lucifer,
ná‰ dal‰í duchovní bratr, si také pfiál b˘t na‰ím Spasitelem. K tomu,
abychom byli spaseni, nás v‰ak chtûl pfiinutit, a chtûl si ponechat slávu
pro sebe. (Viz MojÏí‰ 4:1.) Nebesk˘ Otec zamítl jeho nabídku a pfiedur-
ãil JeÏí‰e, aby byl na‰ím Spasitelem. (Viz 1. Petrova 1:18–20). Tím ná‰
Otec v nebi zachoval na‰i svobodu jednání.

JeÏí‰ Kristus je na‰ím jist˘m základem

■ Co je to jist˘ základ? (Pevn˘, celistv˘ podklad, se kter˘m nelze
pohnout nebo kter˘ nelze zniãit.)

Jist˘ základ podpírá v‰e, co na nûm spoãívá. KdyÏ napfiíklad stavíme
budovu, dbáme na to, abychom postavili co nejpevnûj‰í základ, aby
stavba vydrÏela. Stejn˘m zpÛsobem musíme na jistém základu posta-
vit i svÛj Ïivot, abychom pfiestáli zkou‰ky, které v Ïivotû pfiicházejí.

■ UkaÏte obrázek 27b „JeÏí‰ Kristus je na‰ím jist˘m základem“.

Ná‰ Spasitel JeÏí‰ Kristus je jedin˘m jist˘m základem, na kterém
mÛÏeme postavit svÛj Ïivot. Prorok Helaman fiekl: „Na skále Vykupitele
na‰eho, jenÏ jest Kristus, Syn BoÏí, musíte postaviti základ svÛj; aby, aÏ
ìábel vy‰le mocné vûtry své, … ano, aÏ vás bude tlouci v‰echno krupo-
bití jeho a mocná boufie jeho, to nemûlo nad vámi Ïádné moci … pro
onu skálu, na níÏ jste postaveni, která je jist˘m základem, základem,
stavûjí-li lidé na nûm, nemohou padnouti.“ (Helaman 5:12.)

JeÏí‰ je jist˘m základem, neboÈ byl pfiedurãen Nebesk˘m Otcem, aby
byl na‰ím Vykupitelem. Nefi fiekl: „Není dáno Ïádného jiného jména
pod nebem kromû tohoto JeÏí‰e Krista, … jímÏ by ãlovûk mohl b˘ti
spasen.“ (2. Nefi 25:20.) Jedinû prostfiednictvím Usmífiení JeÏí‰e Krista
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nám mohou b˘t odpu‰tûny hfiíchy a mÛÏeme obdrÏet vûãn˘ Ïivot. Tyto
vûci nemÛÏeme vykonat sami pro sebe. Pouze JeÏí‰ má tuto moc.

Stavûjte na Kristu
SvÛj Ïivot mÛÏeme postavit na jistém základu – JeÏí‰i Kristu – tûmito
zpÛsoby:

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

Usilujte o spoleãenství Ducha Svatého
Duch Svat˘ neboli Duch Pánû nám umoÏÀuje porozumût Ïivotu a
vlastnostem na‰eho Spasitele, neboÈ jedním z úãelÛ Ducha Svatého je
svûdãit o Kristu. (Viz Jan 15:26.) Ve skuteãnosti pouze skrze Ducha
Svatého mÛÏeme pochopit hlub‰í v˘znam Pánovy obûti za nás. Duch
Svat˘ nám také Ïehná, abychom poznali a pochopili pravdu z písem
a z inspirovaného uãení Ïijících prorokÛ.

Pfiijímejte svátost 
KdyÏ pfiijímáme svátost a jsme toho hodni, pomáhá nám to udrÏet si
Ducha Svatého po kfitu a konfirmaci. (Viz NaS 20:77, 79.)

■ O ãem máme pfiem˘‰let, kdyÏ pfiijímáme svátost?

Modlete se a postûte se
Modlitba a pÛst nám mohou pomoci pfiibliÏovat se Pánu, pociÈovat Jeho
lásku skrze moc Ducha Svatého a nalézat útûchu a klid v du‰i.

Jedna Ïena vyprávûla, jak prostfiednictvím modlitby lépe poznala Nebes-
kého Otce a Spasitele. Jednoho dne ji z práce zavolali domÛ a sdûlili jí,
Ïe se její syn utopil. Byla to zdrcující rána. V agónii zvolala: „MÛj Pane,
mÛj BoÏe, proã?“ Na mysl jí vytanula jasná, okamÏitá a vlídná odpovûì:
„Potfiebuji ho.“

Jak stavût na Kristu – na jistém základu

1. Usilujte o spoleãenství Ducha Svatého.
2. Pfiijímejte svátost.
3. Modlete se a postûte se.
4. DodrÏujte pfiikázání.
5. Studujte písma.
6. Následujte Ïijícího proroka.
7. Milujte Pána a sluÏte Mu.
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V následujících dnech se jí dostalo úÏasné útûchy. „KdyÏ jsem vylila
srdce v modlitbû ke svému Otci,“ fiekla, „vysly‰el mû a sv˘m zpÛsobem
a ve svém ãase mi na tyto modlitby odpovûdûl. …

Tato zkou‰ka mû mohla odvést daleko od Otce v nebi. … Namísto toho
jsem nyní svému Stvofiiteli blíÏe neÏ kdy pfiedtím. PoÏehnal mi pozná-
ním a svûdectvím.“ (Anita L. Hughes, „Why Did You Take My Son?“,
Ensign, July 1978, 66.)

DodrÏujte pfiikázání
V písmech se pí‰e, Ïe jen ti, ktefií dodrÏují Kristova pfiikázání, Ho
skuteãnû znají. (Viz 1. Janova 2:3.) KdyÏ dodrÏujeme Jeho pfiikázání,
postupnû se stáváme takov˘mi, jako je On, aÏ jsme nakonec zcela
pfiijati do Jeho pfiítomnosti. (Viz Joseph Fielding Smith, Doctrines of
Salvation, comp. Bruce R. McConkie, 3 vols. [1954–1956], 2:7.)

■ PoÏádejte pfiedem povûfieného bratra, aby pfiednesl 3–5minutovou
zprávu o kapitolách 4 a 5 v Mosiá‰i. Zajistûte, abyste diskutovali o
tûchto bodech: Díky slovÛm krále Beniamina jeho lid pocítil Ducha
Svatého neboli Ducha BoÏího a slíbili, Ïe budou dodrÏovat BoÏí pfii-
kázání. Mezi pfiikázání, která jim král Beniamin radil, aby dodrÏovali,
patfiilo pamatovat na BoÏí velikost; pokofiit se; dennû se modlit; neub-
liÏovat jeden druhému; uãit své dûti mít se navzájem rády; dávat ze
svého majetku chud˘m a b˘t ãist˘ v my‰lení, slovu a skutku. KdyÏ
toto lidé ãinili, stali se více takov˘mi, jako je Spasitel. I my se mÛÏeme
stát více takov˘mi, jako je Spasitel, budeme-li ãinit totéÏ.

Alma nám fiíká, Ïe kdyÏ Ïijeme Ïivot, kter˘ se více podobá Ïivotu
Spasitele, pfiijímáme „obraz jeho do své tváfie“ (Alma 5:14; viz také
ver‰ 19). To znamená, Ïe jsme do urãité míry naplnûni láskou BoÏí a
máme soucit s druh˘mi. Znamená to, Ïe chceme dodrÏovat své
smlouvy s Pánem a b˘t hodni nést Jeho jméno.

Studujte písma
Písma nám vypravují o Spasitelovû Ïivotû, nauce a uãení. „Ptejte se
na písma; …“ pfiikázal Pán, „taÈ svûdectví vydávají o mnû.“ (Jan 5:39.)
V písmech vidíme, jak Spasitel jednal s obyvateli zemû a jak máme
jednat mezi sebou navzájem.

Písma nás uãí evangeliu. Pán fiekl, Ïe postavíme-li svÛj Ïivot na
evangeliu, uzná nás za nevinné pfied Otcem v den soudu (viz 3. Nefi
27:13–16), brány pekelné nás nepfiemohou (viz 3. Nefi 11:39) a nako-
nec budeme posledního dne posvûceni a pozvednuti (viz 3. Nefi
27:17–22). Postavit svÛj Ïivot na Kristovu evangeliu znamená mít
víru v Pána, ãinit pokání z hfiíchÛ, b˘t pokfitûn, obdrÏet dar Ducha
Svatého a vytrvat aÏ do konce.

■ Vyzvûte nûkolik bratrÛ, aby se podûlili o to, jak jim studium písem
pomohlo poznat Spasitele.
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Následujte Ïijícího proroka

■ Jak nám následování Ïijícího proroka pomáhá stavût na Kristu?

President Církve je mluvãím Boha na zemi. Jako takov˘ nám v dne‰ní
dobû zjevuje vÛli BoÏí. Proto tedy, kdyÏ se fiídíme inspirovanou radou
proroka, následujeme Boha a jsme poslu‰ni Jeho vÛle. KdyÏ jsme
poslu‰ni a získáváme zku‰enosti, rozvíjíme víru v Pána. Tato víra
slouÏí jako „kotva“ pro na‰i du‰i a motivuje nás k tomu, abychom
ãinili dobré skutky. (Viz Eter 12:4.) Vírou nacházíme dobro a stáváme
se zpÛsobil˘mi syny BoÏími. (Viz Moroni 7:25–26.)

Milujte Pána a sluÏte Mu
Král Beniamin fiekl svému lidu: „KdyÏ jste ve sluÏbû bliÏních sv˘ch,
jste pouze ve sluÏbû svého Boha.“ (Mosiá‰ 2:17.) Milovat druhé a slou-
Ïit jim znamená milovat Pána a slouÏit Mu. A kdyÏ milujeme Spasitele
a slouÏíme Mu, uãíme se vnímat jako On a myslet jako On: „NeboÈ jak
mÛÏe ãlovûk poznati pána, jemuÏ neslouÏil a jenÏ je pro nûho cizincem
a jenÏ je daleko od my‰lenek a od zámûrÛ srdce jeho?“ (Mosiá‰ 5:13.)

PoÏehnání plynoucí z toho, kdyÏ uãiníme JeÏí‰e Krista sv˘m jist˘m
základem
Je nám slíbeno, Ïe kdyÏ je ná‰ Ïivot zaloÏen na skále Kristovû – jistém
základu – budeme opût moci Ïít navÏdy s Ním a s Nebesk˘m Otcem a
obdrÏíme v‰e, co pro nás mají. Spasitel nám slíbil:

„Ten, kdo pfiijímá mne, pfiijímá Otce mého;

A ten, kdo pfiijímá Otce mého, pfiijímá království Otce mého; tudíÏ v‰e,
co mÛj Otec má, mu bude dáno.“ (NaS 84:37–38.)

■ Jaká dal‰í poÏehnání mÛÏeme obdrÏet, uãiníme-li JeÏí‰e Krista sv˘m
jist˘m základem?

Závûr

■ Podûlte se o své svûdectví o JeÏí‰i jako svém Vykupiteli a Spasiteli.
Pokud vám to ãas dovolí, vyzvûte dal‰í bratry, aby se podûlili o své
svûdectví.

V˘zva
UãiÀte závazek jako nositel knûÏství, Ïe poznáte Spasitele a stanete se
více takov˘m, jako je On. Vyberte si nûjakou Pánovu vlastnost, ve které
byste se chtûli v Ïivotû zdokonalit. Zaãnûte se od nynûj‰ka v této vlast-
nosti zdokonalovat.
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Pfiíprava uãitele
NeÏ budete uãit tuto lekci:

1. V pfiíruãce Zásady evangelia si pfieãtûte kapitoly 3 „JeÏí‰ Kristus, ná‰
vyvolen˘ VÛdce a Spasitel“ a 11 „KristÛv Ïivot“.

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

3. Buìte pfiipraven vydat svûdectví o JeÏí‰i jako svém Vykupiteli a
Spasiteli.

4. Povûfite pfiedem nûjakého bratra, aby pfiednesl 3–5minutovou zprávu
o kapitolách 4 a 5 v Mosiá‰i. Pfiesvûdãte se, Ïe bude hovofiit o tom,
o co král Beniamin poÏádal svÛj lid, a jak jeho lid reagoval na jeho
poselství.

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 lépe porozumût zásadû svobody jednání
a uãit nás tomu, jak je dÛleÏité ãinit moudrá rozhodnutí.

Úvod
Jákob – bratr NefiÛv – prohlásil v Knize Mormonovû: „TudíÏ, rozveselte
srdce své a pamatujte, Ïe jste svobodni, abyste jednali sami za sebe –
zvoliti si cestu vûãné smrti nebo cestu vûãného Ïivota.“ (2. Nefi 10:23.)

Co nám dává moc ãinit rozhodnutí? Proã jsme se napfiíklad rozhodli,
Ïe se necháme pokfitít? Nebo proã jsme schopni rozhodnout se, jaké
obleãení si vezmeme na sebe, jakou ‰kolu budeme studovat nebo
jakému zamûstnání se budeme vûnovat?

Odpovûì zní, Ïe BÛh nám dal dar, kter˘ se naz˘vá svoboda jednání.
Tento dar pfiedstavuje moc ãinit rozhodnutí. NejdÛleÏitûj‰í rozhodnutí,
které musíme uãinit – rozhodnutí, které je moÏné díky Spasitelovu
Usmífiení – se t˘ká vûãného Ïivota. Rozhodneme-li se následovat Pána,
bude nám Ïehnat a bude nás uãit, jak pouÏívat svobodu jednání, aby-
chom se stali takov˘mi, jako je BÛh, a získali vûãné spasení.

Lehi vysvûtloval svobodu jednání svému synu Jákobovi: „ProãeÏ, lidé
jsou svobodni …, aby si zvolili svobodu a vûãn˘ Ïivot skrze velikého
Prostfiedníka v‰ech lidí, nebo aby si zvolili zajetí a smrt podle zajetí a
moci ìáblovy.“ (2. Nefi 2:27.)

Svoboda jednání – vûãn˘ zákon
Svoboda jednání je vûãn˘ zákon. KdyÏ president Brigham Young
hovofiil o na‰í svobodû jednání, uãil: „Toto je zákon, kter˘ existoval
vÏdy od ve‰keré vûãnosti, a bude existovat i nadále, po celé vûãnosti,
které pfiijdou. KaÏdá inteligentní bytost musí mít moc se rozhodovat.“
(Discourses of Brigham Young, sel. John A. Widtsoe [1954], 62.)

■ PoÏádejte nûjakého bratra, aby pfieãetl Abrahama 3:22–28 a
MojÏí‰e 4:1–4.
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NeÏ jsme pfii‰li na zem, shromáÏdili jsme se na nebeské radû. Jedna
z nejdÛleÏitûj‰ích otázek, která tam pfied námi stála, se t˘kala vûãné
zásady svobody jednání. Lucifer neboli Satan nám chtûl na‰i svobodu
jednání vzít. JeÏí‰ Kristus v‰ak chtûl ãinit vÛli Otce, coÏ znamenalo
umoÏnit nám, abychom se rozhodovali sami za sebe.

„Tato svoboda jednání,“ fiekl president Wilford Woodruff, „byla vÏdy
dûdictvím ãlovûka za vlády a panování Boha. Vlastnil ji v nebi nebes
pfied Stvofiením svûta a Pán ji tam udrÏel a uhájil pfied útokem Lucifera a
tûch, ktefií stáli na jeho stranû. … Mocí této svobody jednání jsme vy i já
a celé lidstvo uãinûni zodpovûdn˘mi bytostmi – zodpovûdn˘mi za smûr,
kter˘m se ubíráme, za Ïivot, kter˘ Ïijeme, a za skutky, které konáme.“
(Discourses of Wilford Woodruff, sel. G. Homer Durham [1946], 8–9.)

PouÏívání na‰í svobody jednání
K tomu, abychom mohli pouÏívat svobodu jednání, jsou zapotfiebí
urãité vûci. Zaprvé musíme znát dobro a zlo; zadruhé musíme mít
svobodu ãinit rozhodnutí a zatfietí poté, co pouÏíváme svobodu jed-
nání, musejí existovat následky na‰ich rozhodnutí.

■ Napi‰te postupnû na tabuli tyto nadpisy tak, jak se o nich bude
diskutovat: Poznání dobra a zla, Svoboda ãinit rozhodnutí a Následky
rozhodování.

Poznání dobra a zla
Abychom mohli b˘t spravedlivû souzeni, aÏ se setkáme se Spasitelem,
musíme b˘t schopni pfiem˘‰let a pouÏívat rozum. Musíme rozumût
tomu, co dûláme, a uvûdomovat si rozdíl mezi dobrem a zlem a následky
sv˘ch ãinÛ. Z tohoto dÛvodu nás Pán neãiní zodpovûdn˘mi za na‰e roz-
hodnutí, dokud nedosáhneme vûku osmi let – vûku zodpovûdnosti. (Viz
NaS 68:25–27; 29:46–47.) Ti, ktefií jsou mlad‰í osmi let, nemohou b˘t za
své jednání zodpovûdni. Mormon vysvûtlil:

„Malé dûti jsou zdravé, neboÈ nejsou schopné páchati hfiích; …

Malé dûti nemohou ãiniti pokání; proãeÏ, je to stra‰livá zlovolnost popí-
rati ryzí milosrdenství BoÏí vÛãi nim, neboÈ pro jeho milosrdenství jsou
v nûm Ïivy.“ (Moroni 8:8, 19.)

Mormon také vysvûtlil, Ïe lidé, ktefií „jsou bez zákona“, jsou „Ïivy
v Kristu“. (Moroni 8:22.) To znamená, Ïe od lidí, ktefií nebyli uãeni
evangeliu nebo ktefií nejsou schopni mu porozumût, jako napfiíklad
lidé s urãit˘mi poruchami v˘voje, se neoãekává, Ïe podle evangelia
budou Ïít. Dokud nebudou uãeni evangeliu nebo dokud mu neporo-
zumûjí, nebudou voláni k zodpovûdnosti.
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Svoboda ãinit rozhodnutí
Svobodu jednání pouÏíváme nejvíce pfii rozhodování mezi dobrem a
zlem. Pán ví, Ïe pfii rozhodování mÛÏeme b˘t ovlivnûni jak dobrem,
tak i zlem. Bez rozporu mezi tûmito dvûma silami bychom nemohli
ãinit rozhodnutí – nemûli bychom svobodu jednání. Proto nám Pán
dává zásady, zákony a pfiikázání, která máme následovat, a Satan nás
pokou‰í, abychom jich nebyli poslu‰ni.

Pán fiíká: „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.“ (Marek 12:30.)
Satan v podstatû na‰eptává: „Proã milovat Boha? Proã si Ho v‰ímat?“
MÛÏe dokonce naznaãovat, Ïe Ïádn˘ BÛh neexistuje!

Pán fiíká: „Pomni na den sobotní, abys jej svûtil.“ (Exodus 20:8.) Satan
fiíká: „VyuÏij den sabatu k zábavû. Jak˘ v˘znam má v tento den chodit
na shromáÏdûní a nepracovat?“

Pán fiíká: „Cti otce svého i matku svou.“ (Exodus 20:12.) Satan nám
na‰eptává, abychom rodiãe neposlouchali: „Je to tvÛj Ïivot, a tak se roz-
hoduj, jak chce‰. Vezmi si v‰e, co ti rodiãe dají. Brzy zestárnou a nûkdo
jin˘ se o nû postará.“ (Upraveno podle: Carl W. Buehner, „Who’s on the
Lord’s Side?“ Improvement Era, June 1961, 402.)

■ UkaÏte obrázek 28a „Nebezpeãí – Koupání zakázáno“. PoÏádejte pfie-
dem povûfieného bratra, aby vyprávûl pfiíbûh o znaãce „Nebezpeãí –
Koupání zakázáno“. (Viz „Pfiíprava uãitele“.)

Jak vypl˘vá z pfiíbûhu o znaãce „Nebezpeãí – Koupání zakázáno“, násle-
dování Satanov˘ch poku‰ení omezuje na‰e rozhodování. PokaÏdé, kdyÏ
se rozhodneme pro zlo, ztrácíme ãást svobody. Svobodu získáváme
pouze tehdy, kdyÏ se správnû rozhodujeme.

President Spencer W. Kimball jednou napsal mladému muÏi, kter˘ mûl
problémy s rozhodováním ohlednû náboÏenství. President Kimball se
chtûl ujistit, Ïe tento mlad˘ muÏ rozumí moÏnostem své volby. Napsal:

„Drah˘ Johne,

TvÛj odpor a námitky vÛãi pravdám evangelia mne hluboce znepokojují.

Uvûdomuji si, Ïe tû nemohu pfiesvûdãit proti tvé vÛli. … Nechtûl bych
násilím ovlivÀovat tvé my‰lení, ani kdybych mohl, neboÈ svoboda jed-
nání je základním BoÏím zákonem a kaÏd˘ ãlovûk musí pfiijmout zod-
povûdnost za to, jak bude reagovat; kaÏd˘ z nás v‰ak musí bezpochyby
vykonat svÛj díl v ovlivÀování k dobru tûch, ktefií moÏná potfiebují
nûjakou pomoc.“ („Absolute Truth“, Ensign, Sept. 1978, 3.)
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Následky rozhodování
Pfiirozen˘m dÛsledkem pouÏívání na‰í svobody jednání je pociÈování
dÛsledkÛ na‰ich rozhodnutí. Musíme si v‰ak uvûdomit, Ïe i kdyÏ
máme svobodu v rozhodování, nemáme svobodu ve v˘bûru následkÛ
sv˘ch rozhodnutí. Dobré následky vypl˘vají ze správn˘ch rozhodnutí;
‰patné následky vypl˘vají z nesprávn˘ch rozhodnutí. Prorok Samuel
v Knize Mormonovû prohlásil: „[BÛh vám dal], abyste mohli rozezná-
vati dobro od zla, a dal vám, abyste mohli zvoliti Ïivot, nebo smrt; a
mÛÏete konati dobro a b˘ti znovuzfiízeni k tomu, co je dobré, neboli to,
co je dobré, se vám navrátí; anebo mÛÏete ãiniti zlo a navrátí se vám to,
co je zlé.“ (Helaman 14:31.)

■ UkaÏte obrázek 28b „Zásada svobody jednání je jako zákon skliznû –
cokoli zasejeme, to také sklidíme“.

Zákon skliznû zní, Ïe sklízíme to, co zasejeme. (Viz Galatsk˘m 6:7–8.)
Farmáfi Ïije podle tohoto zákona. Druh semene, které zasadí, urãí to,
co sklidí. Zasadí-li p‰enici, sklidí p‰enici, nikoli kukufiici. KdyÏ uÏ
jednou zasadí semeno, nemÛÏe se o obilí nestarat, a pfiesto sklidit
dobrou úrodu.

Zásada svobody jednání je podobná zákonu skliznû – kdyÏ uãiníme
rozhodnutí, musíme pfiijmout jeho dÛsledky. Nûkdy si neuvûdomu-
jeme v‰echny následky sv˘ch rozhodnutí, dokud nebudeme souzeni
Bohem. âasto nás na‰e rozhodnutí ovlivní okamÏitû. Napfiíklad po
na‰em kfitu je nám dán dar Ducha Svatého. Úpln˘ pfiínos vypl˘vající
z toho, Ïe máme jako spoleãníka Ducha Svatého, lze vyuÏít aÏ po
na‰em vzkfií‰ení, av‰ak pokud se rozhodneme neposlouchat Ducha
Svatého a hfie‰it, ztratíme v Ïivotû Jeho vliv. OkamÏit˘ následek toho,
Ïe se rozhodneme udûlat nûco ‰patného, spoãívá v tom, Ïe jiÏ nepociÈu-
jeme útûchu, porozumûní, lásku a vedení, které nám Duch Svat˘ dává,
kdyÏ jednáme správnû.

■ KdyÏ mlad˘ muÏ nedodrÏuje Slovo moudrosti, jaké jsou následky
jeho jednání? (Není hoden postupu v knûÏství. Duch odchází. Není
hoden slouÏit na misii. MÛÏe se stát závisl˘m na látce, která ‰kodí
jeho tûlu.)

■ KdyÏ otec neuãí své dûti evangeliu, jaké jsou následky? (V dané
rodinû mÛÏe b˘t ménû lásky. Dûti nemusejí umût rozli‰ovat mezi
dobrem a zlem. MÛÏe ztratit své dûti ve vûãnostech, pokud se jako
dospûlí nestanou zpÛsobil˘mi pro vstup do chrámu a nezÛstanou
toho hodni. Duchovní pokrok dûtí mÛÏe b˘t pozdrÏen.)

AÈ jiÏ se následky dostaví okamÏitû, nebo v budoucnosti, ná‰ Ïivot
odráÏí to, jak pouÏíváme svobodu jednání. Mezi poÏehnání, která
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vypl˘vají ze správn˘ch rozhodnutí, patfií „rozvoj, rÛst a pokrok“.
(Star‰í James E. Faust, Conference Report, Oct. 1984, 73; nebo Ensign,
Nov. 1984, 59.) Navíc se nemusíme obávat okamÏit˘ch následkÛ ani
následkÛ, které nastanou v budoucnosti.

■ Zazpívejte si píseÀ „Syn BoÏí buì“ (ZNPPD 1, str. 60).

Jsme zodpovûdni za svá rozhodnutí
Jsme svobodni, abychom jednali, av‰ak budeme povoláni k zodpovûd-
nosti za své jednání. Jednoho dne bude kaÏd˘ z nás stát pfied Bohem
a budeme se zodpovídat z toho, jak jsme pouÏívali svobodu jednání.
Pak nás bude BÛh soudit. Jeho soud bude jak spravedliv˘, tak také
milosrdn˘ a bude zaloÏen na Jeho lásce a na zákonech nebes.

President Joseph F. Smith fiekl: „BÛh dal v‰em lidem svobodu jednání a
udûlil nám v˘sadu slouÏit Mu, nebo Mu neslouÏit. … Bude nás ale volat
k pfiísné zodpovûdnosti za to, jak tuto svobodu jednání pouÏíváme, a
co bylo fieãeno Kainovi, bude fieãeno i nám: ‚ZdaliÏ nebude‰ pfiíjemn˘,
bude‰-li dobfie ãiniti? Pakli nebude‰ dobfie ãiniti, hfiích ve dvefiích leÏí.‘
(Genesis 4:7.)“ (Gospel Doctrine, 5th ed. [1939], 49). Alma fiekl:

„Spravedlnost BoÏí poÏaduje, aby lidé byli souzeni podle skutkÛ sv˘ch;
a jestliÏe skutky jejich v tomto Ïivotû byly dobré a jestliÏe pfiání srdce
jejich byla dobrá, aby také oni byli posledního dne znovuzfiízeni k tomu,
co je dobré.

A jestliÏe jsou skutky jejich zlé, pak oni k nim budou znovuzfiízeni
pro zlo.“ (Alma 41:3–4.)

Vzhledem k tomu, Ïe na‰e skutky jsou v˘sledkem na‰ich rozhodnutí,
je dÛleÏité ãinit správná rozhodnutí. Jozef ve Starém zákonû je dobr˘m
pfiíkladem toho, kdo ãinil správná rozhodnutí a kdo díky sv˘m spra-
vedliv˘m skutkÛm získal velká poÏehnání.

Poté, co byl Jozef pfiiveden do Egypta, stal se Putifarov˘m sluÏebníkem,
Faraonov˘m úfiedníkem a velitelem stráÏe. Jozef byl poÏehnán, protoÏe
se rozhodl následovat Pána. Putifar vidûl, Ïe v‰e, co Jozef dûlal, bylo
dobré, a tak mu pfiedal zodpovûdnost nad v‰ím, co mûl. KvÛli Jozefovi
Pán poÏehnal Putifarovu domu a polím a zpÛsobil, Ïe vzkvétala.

Bûhem této doby v‰ak Putifarova Ïena zaãala touÏit po Jozefovi. Její
Ïádostivost rostla, aÏ se jednoho dne snaÏila pokou‰et Jozefa, aby se
s ní dopustil cizoloÏství.

■ UkaÏte barevn˘ obrázek Jozefa, jak odporuje Putifarovû Ïenû, kter˘ se
nachází v obrazové pfiíloze této pfiíruãky. PoÏádejte nûjakého bratra,
aby pfieãetl Genesis 39:7–12. Znal Jozef zákony BoÏí t˘kající se cizo-
loÏství? Co mûl Jozef na vybranou? K ãemu se rozhodl?
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KdyÏ Jozef ãelil tomuto poku‰ení, myslel na velkou dÛvûru, kterou
v nûj Putifar vloÏil; co je v‰ak dÛleÏitûj‰í, myslel na Pána a na svÛj slib,
Ïe Ho bude poslu‰en. Jozef vûdûl, Ïe v koneãném dÛsledku má zodpo-
vûdnost vÛãi Bohu. Toto poznání mu dodalo sílu, aby odolal Putifarovû
Ïenû. Rozhodl se, Ïe bude poslu‰en Boha.

Putifarova Ïena nepfiestávala Jozefa pokou‰et jen proto, Ïe ji jednou
odmítl. Pokou‰ela ho dál a dál a on ji i nadále odolával. Nakonec ze
zlosti a z pocitu nezdaru Jozefa obvinila právû z toho hfiíchu, kter˘m
se sama provinila. Následkem toho byl Jozef uvrÏen do vûzení.

„Byl pak Hospodin s Jozefem“, protoÏe se rozhodl b˘t poslu‰en.
Nakonec byl Jozef propu‰tûn z vûzení a stal se vládcem nad cel˘m
Egyptem. (Viz Genesis 39–41.)

■ Jak nám mÛÏe JozefÛv pfiíklad pomoci pouÏívat správnû svobodu
jednání?

Závûr
President David O. McKay prohlásil: „Kromû daru Ïivota samotného
je dar fiídit sám svÛj Ïivot tím nejvût‰ím darem, kter˘ BÛh ãlovûku
udûlil. MoÏnosti svobodnû se rozhodovat si máme cenit více neÏ
jakéhokoli vlastnictví, které mÛÏe nabídnout zemû. Je vlastní lid-
skému duchu. Je to boÏsk˘ dar kaÏdé normální bytosti. … âlovûku
je dán mimofiádn˘ dar, kter˘ nebyl udûlen Ïádnému jinému Ïivému
tvorovi. BÛh mu dal schopnost rozhodovat se. Pouze lidské bytosti
Stvofiitel fiekl: ‚… mÛÏe‰ se sám rozhodnouti, neboÈ to je ti dáno; …‘
(MojÏí‰ 3:17.) Bez této boÏské schopnosti rozhodovat se nemÛÏe lid-
stvo ãinit pokrok.“ („Man’s Free Agency–An Eternal Principle of
Progress“, Improvement Era, Dec. 1965, 1073.)

Abychom mohli ãinit pokrok, musíme mít svobodu jednání. Musíme
v‰ak pouÏívat svobodu jednání správnû, protoÏe BÛh nás uãiní zodpo-
vûdn˘mi za na‰e rozhodnutí. Máme se snaÏit b˘t poslu‰ni Nebeského
Otce, modlit se, naslouchat Jeho prorokÛm a b˘t hodni vedení Ducha
Svatého, abychom jednoho dne získali vûãn˘ Ïivot.

V˘zva
Vyberte si oblast svého Ïivota, ve které se chcete zdokonalit, a uãiÀte a
realizujte rozhodnutí, která pfiinesou k˘Ïen˘ v˘sledek.

Dal‰í ver‰e z písem

■ 2. Nefi 2:11 (protiklad ve v‰ech vûcech)

■ Nauka a smlouvy 58:26–29 (Pán nepfiikazuje ve v‰ech vûcech)

■ Nauka a smlouvy 101:78 (zodpovûdnost za hfiíchy)
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Pfiíprava uãitele
NeÏ budete uãit tuto lekci:

1. V pfiíruãce Zásady evangelia si pfieãtûte kapitolu 4 „Svoboda rozho-
dování“.

2. PoÏádejte nûjakého bratra, aby se pfiedem pfiipravil a pfiednesl tuto
analogii: „KdyÏ následujeme Satanova poku‰ení, omezujeme svou
moÏnost volby. Následující pfiíklad naznaãuje, jak to probíhá.
Pfiedstavte si, Ïe na mofiském bfiehu vidíte v˘straÏnou tabuli, na
které je napsáno: [„Nebezpeãí – Koupání zakázáno“]. Mohli bychom
si myslet, Ïe jde o omezování. Je to ale opravdu tak? Stále si je‰tû
mÛÏeme vybrat z mnoha moÏností. MÛÏeme se rozhodnout, Ïe se
budeme koupat nûkde jinde. MÛÏeme se rozhodnout, Ïe se pro-
jdeme po pláÏi a budeme sbírat mu‰le. MÛÏeme se rozhodnout, Ïe
budeme sledovat západ slunce. MÛÏeme se rozhodnout, Ïe pÛjdeme
domÛ. MÛÏeme se také rozhodnout, Ïe budeme znaãku ignorovat a
Ïe se na nebezpeãném místû budeme koupat. KdyÏ se ale dostaneme
do zajetí [nebezpeãí, pfied kter˘m nás znaãka varovala,] a jsme sta-
hováni dolÛ, máme na v˘bûr jen velmi málo moÏností. MÛÏeme se
snaÏit uniknout nebo mÛÏeme volat o pomoc, mÛÏeme se ale také
utopit.“ (Zásady evangelia [2009], 20.)

3. Pfiipravte se, Ïe si s bratry zazpíváte píseÀ „Syn BoÏí buì“
(ZNPPD 1, str. 60).

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 nauãit nás, jak svûtit den sabatu.

Úvod
Bûhem tfiicát˘ch let 20. století nemohlo mnoho lidí ve Spojen˘ch stá-
tech najít práci. Byla to velmi tûÏká doba. Jeden nositel knûÏství ze Salt
Lake City v Utahu dostal práci ve státní správû. Byla dobfie placená a
slibovala zaji‰tûní. Byl v tom v‰ak jeden háãek – toto nové zamûstnání
vyÏadovalo, aby pracoval v nedûli. Potfieboval v‰ak peníze, aby se
postaral o svou rodinu.

Vûdûl, Ïe Pánu není vÏdy nepfiíjemné, kdyÏ lidé musejí pracovat
v nedûli, a tak se modlil, aby mu Pán schválil, Ïe mÛÏe pracovat o
sabatu. Pán mu v‰ak dal pocítit, Ïe v jeho pfiípadû nemá pracovat
v nedûli. Tento muÏ si o tom pohovofiil s manÏelkou. Oba mûli pocit,
Ïe má fiíci svému vedoucímu, Ïe nebude chodit do práce v nedûli.
KdyÏ tak uãinil, jeho vedoucí ho upozornil, Ïe svou práci ztratí.

■ Co byste dûlali na místû tohoto muÏe?

Tento nositel knûÏství odmítl pracovat v nedûli, a tak ztratil práci.
Zanedlouho nato byl v‰ak poÏehnán tím, Ïe na‰el jinou práci, kde o
sabatu pracovat nemusel.

Posvátnost sabatu
Na poãátku Pán tvofiil ‰est dní tuto zemi, av‰ak sedm˘ den odpoãíval.
(Viz Genesis 2:2–3.) Nazval tento den sabatem. Sv˘m pfiíkladem nám
ukázal, Ïe máme ctít sabat odpoãinkem od ve‰keré práce. BÛh vÏdy
oãekával od sv˘ch dûtí, Ïe jeden ze sedmi dnÛ zasvûtí Jemu.

V dobû pfied Kristem byl sabat zachováván ‰estého dne v t˘dnu. Po
Kristovû Vzkfií‰ení v‰ak vût‰ina kfiesÈanÛ zachovává sabat sedmého dne
v t˘dnu. (Viz Skutky 20:7.) Byl nazván dnem Pánû (viz Zjevení 1:10) na
poãest Jeho Vzkfií‰ení onoho dne. (Viz Jan 20:1.)

Kristus je Pánem sabatu (viz Marek 2:27–28) a jako takov˘ nám pfiikázal
zachovávat „[Jeho] svat˘ den“. (Viz NaS 59:9–13.)
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29a V den sabatu máme pfiiná‰et svátosti
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Bûhem MojÏí‰ovy doby Pán zdÛraznil v˘znam zachovávání sabatu,
kdyÏ ho zafiadil mezi desatero pfiikázání.

■ Pfieãtûte Exodus 20:8–11.

Pán fiekl lidu Izraele, Ïe sabat je velmi dÛleÏit˘ – Ïe jejich poslu‰nost
v dodrÏování sabatu je známkou jejich vûrnosti vÛãi Nûmu. (Viz
Exodus 31:12–17.)

Sabat byl zachováván tak, jak Pán nafiídil v tûchto i v jin˘ch ver‰ích
v písmech aÏ do doby JeÏí‰e Krista. Bûhem tûchto staletí mnozí nein-
spirovaní náboÏen‰tí vÛdci uloÏili mnoho omezení t˘kajících se toho,
co ãlovûk mohl o sabatu dûlat. Napfiíklad uãili, Ïe o sabatu se nemÛÏe
rozdûlávat ani zhasínat oheÀ. âlovûk mohl rozvázat uzel jen jednou
rukou. Nikdo nemohl ujít vzdálenost del‰í neÏ jednu míli. Zlomené
kosti nemohly b˘t napraveny, dokud sabat neskonãil.

Pro lidi se stalo tak obtíÏn˘m zachovávat v‰echna pravidla, Ïe zapo-
mnûli na prav˘ úãel dne sabatu. Namísto toho, aby byl sabat poÏeh-
náním a radostí, stal se bfiemenem.

President George Albert Smith vysvûtlil, jak˘ máme mít postoj vÛãi
sabatu: „[Pán] vyãlenil jeden den ze sedmi ne proto, aby z nûho uãinil
bfiímû, ale aby do na‰eho Ïivota vnesl radost a aby uãinil z na‰eho
domova rodinné shromaÏìovací místo … a aby na‰e vzájemná láska
rostla.“ („Obey the Commandments“, Improvement Era, Jan. 1949, 9.)

■ Jak mÛÏe b˘t sabat radostí v na‰em Ïivotû?

Svûcení dne sabatu
Pán nám nedal mnoho pravidel ohlednû sabatu; jednodu‰e nám dal
nûkolik pokynÛ, které nás mají vést v tom, jak ho máme svûtit.

■ Pfieãtûte Nauku a smlouvy 59:9–13. Proã nás Pán Ïádá, abychom
svûtili den sabatu? (Abychom se uchovali neposkvrnûn˘mi od
svûta.) Co to znamená „uchovati [se] neposkvrnûn˘m od svûta“?

■ UkaÏte obrázek 29a „V den sabatu máme pfiiná‰et svátosti“.

■ Jak máme podle tûchto ver‰Û svûtit den sabatu? (Máme jít do domu
modlitby, odpoãívat od sv˘ch prací, projevovat svou oddanost, pfii-
ná‰et obûti a svátosti, vyznávat své hfiíchy, pfiipravit jídlo s upfiím-
ností srdce, postit se a modlit se.) Co jsou to obûti? (Dary Pánu.
Mezi tyto dary patfií desátky a obûti.) Co to znamená, Ïe „jídlo [má
b˘t] pfiipraveno s upfiímností srdce“? (Pfiipravit onoho dne pouze
jednoduchá jídla.)

První pfiedsednictvo Církve fieklo: „Sabat není jen dal‰í den, pfii kterém
pouze odpoãíváme od práce a kter˘ mÛÏeme volnû strávit tak, jak nás
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k tomu mÛÏe nabádat na‰e lehkomyslnost. Je to svat˘ den, PánÛv den,
kter˘ má b˘t proÏit jako den uctívání a uctivosti.“ („The Sabbath“,
Church News, 11 July 1959, 3.)

■ Co dále mÛÏeme dûlat bûhem sabatu, abychom ho svûtili?

Kromû pokynÛ, které jsme dostali v písmech a od sv˘ch Ïijících pro-
rokÛ, se mÛÏeme nauãit svûtit sabat tím, Ïe studujeme SpasitelÛv Ïivot.
KdyÏ ‰el napfiíklad JeÏí‰ jednou o sabatu uãit do synagogy, potkal muÏe
s odumfielou rukou. Zákoníci a farizeové, ktefií byli pfiesvûdãeni, Ïe
uzdravení tohoto muÏe je poru‰ením sabatu, se shromáÏdili kolem
Spasitele, aby sledovali, co udûlá.

Pán znal jejich my‰lení, a proto se jich zeptal: „Slu‰í-li v sobotu dobfie
ãiniti, ãili zle, du‰i zachovati, ãili zatratiti?“ Pak se podíval na v‰echny
kolem a fiekl onomu muÏi: „Vztáhni tu ruku svou.“ MuÏ tak uãinil a
jeho ruka se zcela uzdravila. (Viz Luká‰ 6:6–10.)

Jiného dne sabatu se JeÏí‰ zeptal: „âí z vás osel aneb vÛl upadl by do
studnice, a ne i hned by ho vytáhl v den sobotní?“ (Luká‰ 14:5–6.)

■ Jaká práce je podle Spasitelova pfiíkladu vhodná o sabatu?

President Spencer W. Kimball fiekl:

„Je pravda, Ïe nûktefií lidé musejí pracovat o sabatu. A urãitá práce,
která je vskutku nezbytná – napfiíklad péãe o nemocné – mÛÏe ve
skuteãnosti slouÏit k posvûcení sabatu. Pfii podobn˘ch ãinnostech
jsou v‰ak dÛleÏité na‰e pohnutky.

Pokud jsou muÏi a Ïeny ochotni pracovat o sabatu, aby mûli více
majetku, poru‰ují pfiikázání; neboÈ peníze pfiijaté o sabatu, pokud daná
práce není nezbytná, jsou peníze neãisté.“ („The Sabbath–A Delight“,
Ensign, Jan. 1978, 5.)

KdyÏ se musíme rozhodnout, zda se zapojit do ãinnosti, která mÛÏe,
ale nemusí, b˘t vhodná pro sabat, mÛÏeme si poloÏit tfii otázky:

Je to prospû‰ná ãinnost?

Je to duchovnû povzná‰ející?

Dûlal by to JeÏí‰?

KdyÏ nemÛÏeme zabránit tomu, abychom pracovali v nedûli, máme si
uchovat ducha sabatu v srdci.

PoÏehnání plynoucí ze zachovávání sabatu
Pán nám slíbil velká ãasná i duchovní poÏehnání, pokud budeme svûtit
den sabatu. Pokud ho dodrÏujeme „s díkÛvzdáním, s vesel˘m srdcem a
tváfií, … plnost zemû je va‰e, … aÈ k jídlu nebo pro odûv nebo pro domy
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nebo pro stodoly nebo pro sady nebo pro zahrady nebo pro vinice“.
(NaS 59:15–17.)

■ Jaká dal‰í poÏehnání mÛÏeme obdrÏet, svûtíme-li den sabatu?

Závûr
Pán nám fiekl, Ïe si nemáme zahrávat s posvátn˘mi vûcmi. Jednou z nej-
posvátnûj‰ích vûcí, které nám Pán dal, je Jeho svat˘ den. Star‰í Ezra Taft
Benson fiekl: „Úãelem sabatu je, abychom byli duchovnû povzneseni, aby-
chom obnovili své smlouvy, abychom uctívali, abychom odpoãívali, aby-
chom se modlili. Jeho úãelem je Ïivit ducha, abychom se mohli uchovat
neposkvrnûn˘mi od svûta skrze poslu‰nost BoÏího pfiíkazu.“ („Keeping
the Sabbath Day Holy“, Ensign, May 1971, 6.) Svûcení dne sabatu vyjad-
fiuje na‰i lásku k Pánu a ukazuje na‰i vdûãnost za Jeho dobrotu. KdyÏ
dodrÏujeme toto pfiikázání, získáváme od Nûho velká poÏehnání.

V˘zva
SnaÏte se uãinit sabat duchovnûj‰ím. Svolejte svou rodinu a diskutujte
o tom, jak se va‰e rodina chová o sabatu. Diskutujte o zpÛsobech, kte-
r˘mi lze svûtit den sabatu. PfiipomeÀte ãlenÛm rodiny, aby si poloÏili
tfii otázky, díky kter˘m zjistí, zda jsou jejich ãinnosti vhodné:

Je to prospû‰ná ãinnost?

Je to duchovnû povzná‰ející?

Dûlal by to JeÏí‰?

Dal‰í ver‰e z písem

■ Leviticus 19:30 (je nám pfiikázáno zachovávat sabat)

■ Nehemiá‰ 13:15–21 (bûhem sabatu nemáme prodávat)

■ Izaiá‰ 58:13–14 (bûhem sabatu nemáme vyhledávat svûtské potû‰ení)

Pfiíprava uãitele
NeÏ budete uãit tuto lekci:

1. V pfiíruãce Zásady evangelia si pfieãtûte kapitolu 24 „Den sabatu“.

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 Ïít podle zákona desátku a b˘t ‰tûdr˘mi
v obûtech.

Úvod

■ Napi‰te na tabuli Bude ãlovûk olupovati Boha?

KdyÏ Kristus po svém Vzkfií‰ení nav‰tívil americk˘ kontinent, poloÏil
NefitÛm otázku, kterou jiÏ dfiíve poloÏil starozákonní prorok Malachiá‰:
„Bude ãlovûk olupovati Boha?“ (3. Nefi 24:8; viz také Malachiá‰ 3:8.)

■ Jak lze olupovat Boha? Pfieãtûte Malachiá‰e 3:8.

Zákon desátku
Zákon desátku je více neÏ jen pfiikázáním od Pána. Díky tomuto zákonu
máme moÏnost vrátit Mu ãást ze v‰eho, co nám dal. Díky tomu také
mÛÏeme pomáhat budovat Jeho království a projevovat svou víru
v Nûho.

âasto je pokládána otázka: „Co je to pln˘, poctiv˘ desátek?“ Desátek je
jedna desetina na‰eho pfiíjmu. (Viz NaS 119.) To znamená, Ïe dáváme
desetinu ze svého pfiíjmu; neboli, pokud máme pfiírÛstek ve stádech ãi
ve v˘nosu z obilí namísto ve formû penûz, dáváme desetinu z tûchto
vûcí. (Viz Leviticus 27:30, 32.)

Desátek platíme tím, Ïe ho pfiedáme zástupci Pána – ãlenu biskupstva
nebo pfiedsednictva odboãky. Ten pak posílá tyto prostfiedky do ústfiedí
Církve, kde se o na‰em desátku a dal‰ích pfiíspûvcích vede záznam.

Jednou za rok je kaÏd˘ ãlen poÏádán, aby si sjednal zvlá‰tní schÛzku
s biskupem nebo s presidentem odboãky. Bûhem této schÛzky s námi
v soukromí projde ná‰ záznam o desátku a zeptá se nás, zda jsme
onoho roku platili pln˘ desátek. Tato schÛzka se naz˘vá koneãné
vyrovnání desátkÛ.

Pán povaÏuje placení desátku za tak dÛleÏitou záleÏitost, Ïe pokud
neplatíme pln˘ desátek, nemÛÏeme získat chrámové doporuãení.
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Kromû toho, neÏ muÏi a mladí muÏi postoupí v knûÏství, mají platit
pln˘ desátek.

Star‰í Matthew Cowley z Kvora Dvanácti vyprávûl pfiíbûh o jedné
dobrosrdeãné maorské sestfie, která Ïila v jedné odlehlé vesniãce na
Novém Zélandu a která mûla opravdového ducha desátku:

„Jednou jsem se u ní zastavil, jako vÏdy kdyÏ jsem nav‰tívil tuto oblast,
abych se vidûl s touto malou velkou Ïenou, které bylo pfies 80 a byla
slepá. NeÏila v zorganizované odboãce a kromû náv‰tûv misionáfiÛ
nemûla Ïádn˘ kontakt s nositeli knûÏství. …

Byla venku za domem u svého ohni‰tû. Chtûl jsem si s ní potfiást rukou
a chystal jsem se na tfiení svého nosu o její [podle maorského zpÛsobu],
ale ona fiekla: ‚Nepodávejte mi ruku, otãe.‘ …

Pak si klekla a po rukou a kolenou se doplazila do svého domku.
Mûla tam v rohu r˘ã. Zvedla ho a vydala se po kolenou jin˘m smûrem
a pfiitom mûfiila vzdálenost. Koneãnû na‰la urãité místo a zaãala r˘t. …
[R˘ã] koneãnû zavadil o nûco tvrdého. … Vyzdvihla ze zemû zavafio-
vací sklenici. Otevfiela ji, sáhla do ní, nûco z ní vyndala a podala mi to.
Byly to novozélandské peníze. V americké mûnû by to odpovídalo
stovce dolarÛ.

Pak fiekla: ‚To je mÛj desátek. Teì si mohu potfiást rukou s knûÏstvím
BoÏím.‘

Já jsem na to fiekl: ‚Vy pfiece tolik nedluÏíte na desátcích.‘

,Já vím,‘ fiekla. ‚Teì tolik nedluÏím, ale platím nûco dopfiedu, protoÏe
nevím, kdy se u mû knûÏství BoÏí zase zastaví.‘

Naklonil jsem se k ní a pfiitiskl jsem ãelo a nos na její a po tváfiích jí
stékaly mé slzy.“ (Conference Report, Oct. 1948, 159–160.)

■ Jak placením desátku projevujeme svou lásku k Pánu? Jak to ukazuje
na‰i víru?

Obûti
Kromû desátku mÛÏeme k budování Pánova království pfiispût i dal‰ími
penûzi. Tyto pfiíspûvky se naz˘vají obûti.

O postní nedûli kaÏdého mûsíce mají ãlenové pfiispívat postními obûÈmi,
jejichÏ hodnota se pfiinejmen‰ím rovná hodnotû dvou jídel, která byla
bûhem pÛstu vynechána. Mezi dal‰í obûti, kter˘mi ãlenové mohou pfii-
spût, patfií pfiíspûvky do církevního misionáfiského fondu, na nadaci
LDS Foundation nebo na církevní humanitární pomoc. Pro tyto a dal‰í
pfiíspûvky mohou ãlenové pouÏít formuláfi „Desátek a dal‰í obûti“.

NíÏe uveden˘ pfiíbûh, kter˘ vyprávûl star‰í Boyd K. Packer, nám
pomÛÏe porozumût dÛleÏitosti placení desátkÛ a obûtí:
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Pfied nûkolika lety dva misionáfii oznámili presidentovi odboãky,
Ïe rodina, kterou uãili evangeliu, se náhle rozhodla, Ïe se nenechá
pokfitít. Otec rodiny se dozvûdûl o desátku a zru‰il v‰echna dal‰í
setkání s misionáfii.

„O nûkolik dní pozdûji,“ vysvûtluje star‰í Packer, „pfiesvûdãil president
odboãky misionáfie, aby s ním je‰tû jednou dotyãnou rodinu nav‰tívili.

,Pokud tomu dobfie rozumím,‘ fiekl president odboãky otci, ‚rozhodl
jste se nevstoupit do Církve.‘

,Ano, je to tak,‘ odvûtil otec.

,Misionáfii mi fiekli, Ïe vám dûlá starosti placení desátku.‘

,Ano,‘ fiekl otec. ‚Nefiekli nám o tom, a kdyÏ jsem se o tom dozvûdûl,
fiekl jsem: „Tak to uÏ je moc. Na‰e církev po nás nikdy nic podobného
neÏádala.“ Prostû si myslíme, Ïe to je pfiíli‰, a proto do této církve
nevstoupíme.‘

,¤ekli vám o postní obûti?‘ zeptal se president.

,Ne, nefiekli. Co je to?‘

,V Církvi se kaÏd˘ mûsíc po dobu dvou jídel postíme a peníze v hodnotû
tûchto jídel vûnujeme na pomoc chud˘m.‘

,O tom nám nefiekli,‘ pronesl otec. …

,Vysvûtlili vám program sociální péãe?‘

,Ne,‘ fiekl otec. ‚Co je to?‘

,Vûfiíme, Ïe si máme navzájem pomáhat. Pokud je nûkdo v nouzi nebo
bez práce nebo má potíÏe, jsme pfiipraveni mu pomoci a taková pomoc
by se oãekávala i od vás.

¤ekli vám také, Ïe nemáme Ïádné placené duchovní? V‰ichni pfiispívají
sv˘m ãasem, talenty, prostfiedky a cestováním – to v‰e, abychom pomohli
tomuto dílu. A nejsme za to placeni penûzi.‘

,O niãem takovém nám nefiekli,‘ prohlásil otec.

,No,‘ fiekl president odboãky, ‚pokud vás odradila taková maliãkost,
jako je desátek, je zfiejmé, Ïe nejste pro tuto Církev pfiipraveni. MoÏná
jste se rozhodl správnû a nemûl byste do této Církve vstupovat.‘

Na odchodu, jako by si je‰tû na nûco vzpomnûl, se obrátil a dodal:
‚Pfiem˘‰lel jste nûkdy o tom, proã lidé toto v‰e ochotnû dûlají? Nikdy jsem
nedostal úãet na desátek. Nikdo se nikdy nestavil, aby si ho vyzvedl. Ale
platíme ho – i v‰echno ostatní – a povaÏujeme to za velkou v˘sadu.

DokáÏete-li pfiijít na to, proã tomu tak je, budete mít na dosah drahocen-
nou perlu. …
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To ale záleÏí na vás,‘ fiekl president odboãky. ‚Jen doufám, Ïe se o to
pomodlíte.‘

Nûkolik dní nato pfii‰el tento muÏ za presidentem odboãky. … Chtûl
pro svou rodinu stanovit datum kfitu.“ (Conference Report, Oct. 1974,
126–127; nebo Ensign, Nov. 1974, 88.)

■ Co ovlivnilo tohoto muÏe, aby vstoupil do Církve?

PouÏití desátkÛ a obûtí
Desátky a obûti, které dáváme Církvi, se pouÏívají pro dílo Pánû. Tyto
peníze jsou vynaloÏeny vedoucími knûÏství tak, jak urãil Pán. Tyto
pfiíspûvky pomáhají pfiivádût na‰e bratry a sestry zpût k na‰emu Otci
v nebi.

■ Proã jsou k uskuteãÀování Pánova díla zapotfiebí peníze?

NíÏe je uvedeno nûkolik zpÛsobÛ, jak˘mi jsou pouÏívány desátky a obûti:

1. Fungování misionáfiského programu.

2. V˘stavba a údrÏba kaplí, chrámÛ a dal‰ích budov.

3. Vzdûlávání lidí v církevních ‰kolách, semináfiích a institutech.

4. Tvorba, tisk a distribuce písem, pfiíruãek k lekcím a dal‰ích církev-
ních materiálÛ.

5. Podpora práce na rodinné historii.

6. Pomoc tûm, ktefií jsou v nouzi.

7. Úhrada nákladÛ za generální konference.

PlaÈte desátky a obûti ochotnû

■ Proã je to v˘sada dávat desátky a obûti Pánu?

Desátky a obûti máme platit ochotnû. V písmech se pí‰e, Ïe máme
dávat „ne s neochotnou myslí aneb z mu‰ení. NeboÈ ochotného dárce
miluje BÛh“. (2. Korintsk˘m 9:7.) V písmech se také fiíká, Ïe kdyÏ ãlo-
vûk dává „zdráhavû, … je mu to poãítáno, jako by si byl dar ponechal“.
(Moroni 7:8.)

Star‰í Marion G. Romney proÏil nûco, co nám pomáhá porozumût
tomuto ver‰i v písmech. Tento záÏitek se odehrál v dobû, kdy ãlenové
Církve byli Ïádáni, aby pfiispívali penûzi konkrétnû urãen˘mi na stavbu
nov˘ch sborov˘ch domÛ.

„Asi pfied 25 lety jsme se se sestrou Romneyovou pfiestûhovali do sboru,
kde právû zaãínali stavût sborov˘ dÛm. V˘‰e pfiíspûvku, kter˘m jsem
mûl podle biskupova názoru pfiispût, mû jaksi ohromila. Mûl jsem dojem,
Ïe je to nejménû dvakrát tolik, neÏ o co mûl poÏádat. Nicménû … jsem
fiekl: ‚Zaplatím to, bratfie biskupe, ale budu to muset platit [po mal˘ch
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ãástkách], protoÏe nemám tolik penûz.‘ A tak jsem zaãal platit. A platil
jsem a platil, dokud mnû nezbyly jen asi tfii poslední splátky, kdyÏ jsem
podle svého zvyku ãetl Knihu Mormonovu a narazil jsem na ver‰, ve
kterém se pravilo:

,JestliÏe ãlovûk … dává dar … zdráhavû; proãeÏ je mu to poãítáno, jako
by si byl dar ponechal; proãeÏ je pfied Bohem povaÏován za zlého.‘
(Moroni 7:8.)

To mne ‰okovalo, protoÏe jsem jiÏ zaplatil asi tisíc dolarÛ. Platil jsem
tedy dál a zaplatil jsem [zbytek toho], co jsem slíbil, a pak jsem zaplatil
… je‰tû víc, … abych pfiesvûdãil Pána, Ïe jsem tak uãinil se správn˘m
postojem.“ („Mother Eve, A Worthy Exemplar“, Relief Society Magazine,
Feb. 1968, 84–85.)

PoÏehnání plynoucí z placení desátkÛ a obûtí
Pán slíbil, Ïe pokud pfiispíváme ochotnû desátky a obûtmi, poÏehná nám.

■ Pfieãtûte 3. Nefiho 24:10–12. Co Pán slibuje, kdyÏ platíme desátky?

President Joseph F. Smith vyprávûl tento pfiíbûh o poÏehnáních, která
vypl˘vají z placení desátku: „NejÏivûji si vybavuji událost, která se pfii-
hodila za dnÛ mého dûtství. Moje matka byla vdova a musela se starat o
velkou rodinu. Jednou na jafie, kdyÏ jsme otevfieli ná‰ bramborov˘ sklep,
nechala své chlapce naloÏit nejlep‰í brambory a odvezla je do kanceláfie
pro desátek; brambor bylo toho roku málo. Byl jsem v té dobû mal˘ chla-
pec a fiídil jsem spfieÏení. KdyÏ jsme dojeli ke schodÛm kanceláfie pro
desátek a byli jsme pfiipraveni brambory sloÏit, vy‰el ven jeden z refe-
rentÛ a matce fiekl: ‚Vdovo Smithová, byla by to hanba, abyste vy musela
platit desátek.‘ … Domlouval jí za to, Ïe platí desátek, ãastoval ji v‰ím
moÏn˘m, jen ne slovy moudrá a prozíravá; a fiíkal, Ïe jsou jiní, ktefií jsou
silní a schopní pracovat, ktefií dostávají podporu od kanceláfie pro desá-
tek. Matka se k nûmu otoãila a fiekla: ‚… Mûl byste se stydût. Chcete mû
pfiipravit o poÏehnání? KdyÏ nezaplatím desátek, mohu oãekávat, Ïe mi
Pán odepfie svá poÏehnání. Platím desátek nejen proto, Ïe je to BoÏí
zákon, ale také proto, Ïe za to oãekávám poÏehnání. Budu-li dodrÏovat
tento zákon i dal‰í, oãekávám, Ïe se mi bude dafiit a Ïe budu schopna
postarat se o rodinu.‘ … Dafiilo se jí, protoÏe byla poslu‰na BoÏích
zákonÛ. Mûla hojnost v‰eho, aby uÏivila rodinu. Nikdy nám nechybûlo
tolik, co mnoha jin˘m. … Tato vdova mûla právo získat v˘sady domu
BoÏího. Nemohl jí b˘t odepfien Ïádn˘ obfiad evangelia, neboÈ byla
poslu‰na BoÏích zákonÛ.“ (Gospel Doctrine, 5th ed. [1939], 228–229.)

■ Proã sestra Smithová poÏádala své syny, aby na desátek vybrali nej-
lep‰í brambory? Jak tento záÏitek pomohl tûmto chlapcÛm porozu-
mût tomu, jak je desátek dÛleÏit˘? Jaká poÏehnání sestra Smithová
obdrÏela za placení desátku?
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Star‰í Henry D. Taylor fiekl ohlednû poÏehnání, která získáváme díky
placení desátkÛ a obûtí toto: „Pán skuteãnû své sliby dodrÏuje. On
vskutku otevírá okna nebes a vylévá poÏehnání na ty, ktefií jsou vûrní
a ktefií jsou poslu‰ni Jeho pfiikázání. … Tato poÏehnání mohou pfiichá-
zet ve formû finanãních nebo ãasn˘ch poÏehnání nebo to mohou b˘t
duchovní projevy, které nám dodají sílu a pfiinesou pokoj a útûchu.“
(Conference Report, Apr. 1974, 158; nebo Ensign, May 1974, 108.)

Závûr
Pán nám pfiikázal platit desátky a obûti. KdyÏ tak ãiníme, budujeme
království BoÏí. Pomáháme pfiiná‰et ‰tûstí mnoha lidem, jak Ïijícím, tak
také zemfiel˘m. KdyÏ jsme poslu‰ni tûchto zákonÛ, projevujeme svou
lásku k na‰emu Otci v nebi, k JeÏí‰i Kristu a k na‰im bratrÛm a sestrám.
Také prokazujeme víru v Boha. Na oplátku získáváme jak ãasná, tak
také duchovní poÏehnání, která mají mnohem vût‰í hodnotu neÏ to,
co dáváme my.

V˘zva
Pokud jste tak je‰tû neuãinili, uãiÀte závazek, Ïe budete platit poctiv˘
desátek a úãastnit se koneãného vyrovnání desátkÛ. Peãlivû zvaÏte,
jaké obûti dáváte Církvi. Pokud máte pocit, Ïe máte pfiispívat více,
uãiÀte tak. Uãte ãleny své rodiny poÏehnáním vypl˘vajícím z placení
desátkÛ a obûtí a pomozte jim b˘t tûchto zákonÛ poslu‰ni.

Dal‰í ver‰e z písem

■ Genesis 14:19–20 (Abraham platil desátky)

■ 2. Paralipomenon 31:5–6 (Izraelité platili desátek)

■ Nehemiá‰ 10:37–38 (dûti Izraele platily desátek)

■ Alma 13:13–16 (Abraham platil desátky)

■ Nauka a smlouvy 64:23 (ti, ktefií platí desátky, nebudou spáleni)

Pfiíprava uãitele
NeÏ budete uãit tuto lekci:

1. V pfiíruãce Zásady evangelia si pfieãtûte kapitolu 32 „Desátky a obûti“.

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 nauãit nás tomu, jak je dÛleÏité b˘t ãestn˘.

Úvod
Star‰í Howard W. Hunter napsal o jednom mladém muÏi, kter˘ se nauãil
velmi dÛleÏitou vûc:

„Vzpomínám si na jednoho mladíka, kter˘ … se potloukal s partou,
která si myslela, Ïe je skvûlé dûlat nesprávné vûci. Pfii nûkolika pfiíleÏi-
tostech ho chytili za nûjaké ménû závaÏné pfiestupky. Jednoho dne mi
zavolala policie a sdûlila mi, Ïe tento mladík byl zatãen za dopravní
pfiestupek. Byl chycen pfii rychlé jízdû. … Uvûdomil si, Ïe to, co dûlal,
by mu mohlo zabránit v odchodu na misii, a tak ‰el do sebe, a kdyÏ
mu bylo 19 let, obdrÏel povolání.

Nikdy nezapomenu na ná‰ rozhovor, kdyÏ se vrátil. Vyprávûl mi, Ïe
kdyÏ byl v misijním poli, ãasto pfiem˘‰lel o nepfiíjemnostech, které
zpÛsobil tím, Ïe se mylnû domníval, Ïe malé pfiestupky nebyly nic
závaÏného. V jeho Ïivotû v‰ak nastala velká zmûna. Uvûdomil si, Ïe
pfiestupování zákona nepfiiná‰í Ïádné ‰tûstí ani radost, aÈ je to zákon
BoÏí, nebo zákony, které nám ukládá spoleãnost. …

ZapÛsobila na mû velká zmûna, kterou pro‰el tento mladík, kdyÏ slou-
Ïil na misii a studoval morální zásady. Jaké ne‰tûstí, Ïe se tomu musel
nauãit tûÏ‰í cestou, jaké velké poÏehnání to v‰ak je, kdyÏ si ãlovûk uvû-
domí, Ïe nemÛÏe páchat pfiestupky a mít z takového chování dobr˘
pocit.“ („Basic Concepts of Honesty“, New Era, Feb. 1978, 4–5.)

■ Jsme neãestní, kdyÏ poru‰ujeme zákony zemû? Proã?

■ Napi‰te na tabuli Vûfiíme, Ïe máme b˘ti ãestní.

V tfiináctém ãlánku víry, kter˘ napsal Prorok Joseph Smith, se praví:
„Vûfiíme, Ïe máme b˘ti ãestní, pravdiví, … ctnostní a Ïe máme ãiniti
dobro v‰em lidem.“ V tomto ver‰i i v mnoha dal‰ích ver‰ích v písmu
nám Pán pfiikazuje, abychom byli ãestní v osobním Ïivotû i v jednání
s druh˘mi.
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■ Co to znamená b˘t ãestn˘? (Znamená to jednat podle toho, co víme,
Ïe je správné. KdyÏ nûco slíbíme, tak to dodrÏíme. KdyÏ máme dluh,
tak ho zaplatíme. âestnost znamená mluvit pravdu a jednat pravdivû.
Znamená to, Ïe nelÏeme, nekrademe, ani neporu‰ujeme zákony zemû.
Znamená to, Ïe Ïádn˘m zpÛsobem nepodvádíme.)

DÛleÏitost ãestnosti
Máme-li Ïít podle evangelia JeÏí‰e Krista, je nezbytné, abychom byli
ãestní. Pokud známe pravdu, ale neÏijeme podle ní, jsme neãestní vÛãi
sobû a vÛãi Bohu. Abychom byli ãestní vÛãi sobû a vÛãi Pánu, musíme
dodrÏovat smlouvy, které jsme uzavfieli. Chceme-li mít Ducha Svatého
jako spoleãníka, musíme b˘t ãestní.

B˘t ãestn˘ vÛãi sobû a Bohu znamená, Ïe musíme b˘t také ãestní vÛãi
tûm, ktefií jsou kolem nás. Pokud jsme ãestní, Pán nám poÏehná sv˘m
Duchem a získáme si dÛvûru, úctu a oddanost tûch, se kter˘mi se pfiá-
telíme. Na‰e ãestné jednání s druh˘mi nám umoÏní jim slouÏit a zvele-
bovat na‰e povolání.

■ Pfieãtûte níÏe uvedené situace. Diskutujte ve tfiídû o tom, co byste
v jednotliv˘ch situacích udûlali.

Pfiíklad ã. 1
Star‰í O. Leslie Stone vyprávûl tento záÏitek: „Nedávno jel ná‰ vnuk
Adam spolu se mnou a sestrou Stoneovou do Kalifornie. Kolem poledne
jsme se zastavili na obûd. KdyÏ servírka pfiinesla úãet, nevûnoval jsem
tomu velkou pozornost, a kdyÏ mi vrátila drobné, zjistil jsem, Ïe mi
úãtovala pouze dva sendviãe namísto tfií.“

■ Co by bylo ãestné udûlat? Pokud by se totéÏ stalo vám, jak byste mohli
uãit své dûti o ãestnosti?

Star‰í Stone pokraãoval:

„Vûdûl jsem, Ïe by servírce na konci dne chybûly [peníze], a najednou
mi hlavou probleskla my‰lenka, jak mû otec uãil b˘t ãestn˘m. Mûl jsem
pocit, Ïe to byla dobrá pfiíleÏitost promluvit si s Adamem o ãestnosti, 
a tak jsme si sedli a já jsem mu vysvûtlil, co se stalo. ¤ekl jsem mu, Ïe
máme problém.

Vysvûtlil jsem, Ïe bychom nyní mohli odejít a ponechat si peníze, které
jsme dostali navíc, a nikdo by o tom nevûdûl, nebo bychom mohli fiíci
oné servírce, Ïe ji je‰tû dluÏíme za jeden sendviã. KdyÏ jsme usoudili,
Ïe pokud bychom si ponechali peníze, které nám nepatfiily, poru‰ili
bychom pfiikázání ‚Nepokrade‰‘, na‰e rozhodování nebylo vÛbec tûÏké.
Shodli jsme se na tom, Ïe ná‰ Nebesk˘ Otec by s námi nebyl spokojen
a my bychom se také cítili ‰patnû, protoÏe bychom v duchu vûdûli, Ïe
jsme nebyli ãestní.
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S Adamem jsme za‰li za dívkou u pokladny a já jsem jí vysvûtlil, Ïe
nám úãtovala ménû penûz a Ïe jsme jí dluÏili témûfi dolar. Její tváfi se
na okamÏik zardûla rozpaky a pak nám podûkovala, Ïe jsme ji na její
chybu upozornili. Pokraãovali jsme v cestû a mûli jsme dobr˘ pocit.
Jsem si jist, Ïe Nebesk˘ Otec na‰e poãínání schválil.“ („Be Honest“,
Friend, Jan. 1975, 7.)

Pfiíklad ã. 2
Star‰í Gordon B. Hinckley vyprávûl: „Nedávno jsme jeli vlakem
z Osaky do mûsta Nagoja v Japonsku. Na nádraÏí nás pfii‰li pfiivítat
pfiátelé a manÏelka si v rozru‰ení zapomnûla ve vlaku kabelku.“

■ Kdybyste na‰li kabelku sestry Hinckleyové, co byste udûlali?

ProtoÏe star‰í Hinckley vûfií, Ïe vût‰ina lidí je ãestn˘ch, „zavolal na
nádraÏí do Tokia, aby ztrátu oznámil. KdyÏ tfii hodiny nato vlak dora-
zil do cíle, zavolali nám z nádraÏí, Ïe kabelku na‰li. Nevraceli jsme se
domÛ pfies Tokio, a tak to trvalo více neÏ mûsíc, neÏ byla kabelka doru-
ãena k nám do Salt Lake City. Obsah kabelky byl pfii návratu nedotãen.“
(„An Honest Man–God’s Noblest Work“, New Era, Oct. 1976, 47.)

■ Co od nás Pán oãekává, kdyÏ najdeme nûco, co patfií jinému ãlovûku?

Pán fiekl: „Najde‰-li to, co bliÏní tvÛj ztratil, bude‰ pilnû pátrati, dokud
mu to opût nepfiedá‰.“ (NaS 136:26.) Pán od nás oãekává, Ïe budeme
naprosto ãestní. Cokoli, co není úplnû ãestné, je pro Nûj neãestné;
neexistuje nic takového jako ãásteãná ãestnost.

■ Jak mÛÏeme poznat, co ãestné je a co není? PoÏádejte nûjakého bratra,
aby pfieãetl Moroniho 7:16–17.

■ Kdo je zdrojem dobra? Jaké jsou v˘sledky ãestného jednání? (Dobro,
víra v Krista, sluÏba Bohu.) Kdo je zdrojem zla? Jaké jsou v˘sledky
neãestného jednání? (Zlo, nevíra v Krista, Jeho zapfiení, odmítání
slouÏit Bohu.)

■ PoÏádejte bratry, aby diskutovali o níÏe uveden˘ch situacích. NechÈ
rozhodnou, zda je daná osoba naprosto ãestná.

1. Tatínek nikdy nedostal pokutu. Je dobr˘ fiidiã. Je vÏdy velmi opatrn˘
a snaÏí se dodrÏovat v‰echny dopravní pfiedpisy.

2. Petr pouÏívá v práci firemní známky, aby mohl posílat dopisy své
nemocné matce. (Viz NaS 42:54.)

3. Jakub a Leo‰ jsou nejlep‰í pfiátelé. Jsou ochotni si vzájemnû pÛjãit
cokoli. PÛjãené vûci posléze bez odkladu jeden druhému vrací.
(Viz Mosiá‰ 4:28; NaS 136:25.)
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âestnost v rodinû
Nositelé knûÏství se nemají jen snaÏit b˘t sami ãestní, ale mají také uãit
své dûti, aby byly ãestné. President N. Eldon Tanner fiekl: „Toto vedení
k ãestnosti zaãíná doma. KaÏd˘ máme nûjaké osobní vûci, které … si
druzí nemají brát bez svolení majitele. Dítû, které takovou ãestnost
zachovává v domovû, pravdûpodobnû tuto zásadu neporu‰í mimo
domov. Na druhé stranû nedostatek takového vedení podporuje neúctu
k právÛm a majetku druh˘ch.“ (Conference Report, Apr. 1978, 64; nebo
Ensign, May 1978, 44.)

■ Jak mÛÏeme ve své rodinû uãit ãestnosti a podporovat ji?

President Brigham Young fiekl:

„Buìte ãestní. Bûda tûm, ktefií prohla‰ují, Ïe jsou Svat˘mi, a nejsou ãestní.

âestné srdce plodí ãestné skutky.“ (Citováno Spencerem W. Kimballem
v Faith Precedes the Miracle [1972], 234.)

KdyÏ máme pohovor pro získání chrámového doporuãení, je nám polo-
Ïena otázka, zda jsme ãestní v jednání s druh˘mi. ZáÏitek jednoho ãlena
Církve, presidenta Rubena Daria Pachea z Caracasu ve Venezuele, zná-
zorÀuje, jaká ãestnost se od nás oãekává:

President Pacheo se svou rodinou chtûli jet do chrámu. Po mnoha
obûtech a duchovní pfiípravû si rodina koneãnû na‰etfiila peníze na
dalekou cestu. President Pacheo poslal dceru do banky, aby vybrala
500 dolarÛ. ¤ekl:

„ManÏelka od ní vzala obálku a odloÏila ji, aniÏ by peníze spoãítala.
KdyÏ jsem veãer pfied odjezdem o peníze poÏádal, v‰iml jsem si, Ïe
obálka je neobvykle tûÏká. Peníze jsme spoãítali. Dali nám 4 065
dolarÛ. Velmi mû to pfiekvapilo. … Na bankovním ústfiiÏku byl zazna-
menán v˘bûr pouh˘ch 500 dolarÛ – to znamená, Ïe se banka zm˘lila
v ná‰ prospûch o více neÏ 3 500 dolarÛ!

Toho veãera u nás bylo nûkolik pfiátel neãlenÛ, ktefií se nás snaÏili pfie-
svûdãit, abychom si peníze nechali a svou cestu do Spojen˘ch státÛ si
uÏili. Mám-li b˘t upfiímn˘, sám jsem nikdy v Ïivotû tolik penûz pohro-
madû nevidûl. Pfiesto jsem ráznû fiekl: ‚Ty peníze si nemÛÏeme nechat,
protoÏe nám nepatfií. Do chrámu jedeme proto, abychom uzavfieli
smlouvy s Pánem. K ãemu by nám to bylo, kdybychom nebyli ãestní?‘

Peníze jsme bance vrátili – zjistili, Ïe jim peníze chybûjí, ale nemûli
záznam o tom, komu je vyplatili. Nûkolik bankovních úfiedníkÛ se
mû tehdy zeptalo: ‚Proã jste to udûlal? Nikdo nevûdûl, Ïe ty peníze
máte vy.‘ Jediné, co jsem jim na to odpovûdûl, bylo: ‚ProtoÏe jsem
mormon.‘ “ (Citováno Mariem G. Echeverrim v „Venezuela“, Ensign,
Feb. 1977, 30.)
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■ Jak Pacheovi prokázali svou ãestnost? Jak myslíte, Ïe se tato rodina
cítila, kdyÏ byla v chrámu zpeãetûna?

■ Vyzvûte bratry, aby se podûlili o nûkolik nedávn˘ch pfiíkladÛ t˘kajících
se ãestnosti, které se jim staly nebo kter˘ch si v‰imli.

PoÏehnání plynoucí z ãestnosti
KdyÏ jsme ãestní vÛãi druh˘m, sami sobû a Pánu, získáváme poÏehnání.
Mezi nûkterá poÏehnání patfií i tato:

Získáme dÛvûryhodnost
Jsme-li ãestní, ostatní lidé nám budou dÛvûfiovat. Budou vûdût, Ïe k nám
mohou pfiijít a poÏádat o pomoc a vedení. Star‰í Spencer W. Kimball
vyprávûl o jednom takovém muÏi:

„Na jedné z cest do Mexico City mû jeden president kÛlu poÏádal, abych
vysvûtil právû povolaného biskupa. Rád jsem souhlasil. President a novû
povolan˘ biskup pfii‰li do na‰eho pokoje a chvíli jsme si povídali a sezná-
mili jsme se. Pokud si vzpomínám, tento mal˘, av‰ak impozantní muÏ mi
byl pfiedstaven jako ãistokrevn˘ aztéck˘ Indián. To samo o sobû mû velmi
potû‰ilo, protoÏe jsem se vÏdy velmi zajímal o Indiány.

Povûdûl mi o sobû, o své rodinû a o svém zamûstnání. Ukázalo se, Ïe
ho zamûstnával majitel dosti velkého podniku a ná‰ nov˘ biskup byl
povûfien starostí o úãty. Zamûstnavatel se rozhodl vzít svou Ïenu do
Evropy na pomûrnû dlouhou dovolenou, a tak si zavolal tohoto dob-
rého bratra, pfiedal mu ve‰kerou zodpovûdnost a pfiipustil, Ïe byl jedi-
n˘m jeho zamûstnancem, v kterého mûl dostateãnou dÛvûru, aby mu
pfiedal své bankovní úãty.

KdyÏ jsme vloÏili ruce na hlavu tohoto mladého muÏe, srdce se mi
naplnilo hrdostí a dûkoval jsem Pánu za muÏe, kter˘m lze dÛvûfiovat,
za muÏe, ktefií dokáÏí budit dÛvûru a zalíbení“ (Conference Report,
Mexico City Area Conference 1972, 32).

■ Jakou cenu má dÛvûra pfiátel, znám˘ch a zamûstnavatelÛ? Jakou cenu
má dÛvûra Pána?

NíÏe uveden˘ pfiíbûh, kter˘ vyprávûl syn jednoho z prvotních pion˘rÛ,
dokládá, Ïe kdyÏ s druh˘mi jednáme ãestnû, mají v nás dÛvûru: „Jednou
mû otec poslal, abych vymûnil konû s jedním star˘m navaÏsk˘m indián-
sk˘m náãelníkem. Byl jsem tehdy mal˘ chlapec a jel jsem na svém koni a
vedl druhého konû, kterého jsem mûl prodat. Star˘ náãelník vy‰el ven a
sundal mû z konû. ¤ekl jsem mu, Ïe mû otec poÏádal, abych vymûnil
konû za nûkolik pokr˘vek. Náãelník pfiinesl vût‰í mnoÏství krásn˘ch
pokr˘vek, ale abych si zajistil dobrou v˘mûnu, jak mi otec nafiídil,
zavrtûl jsem hlavou a fiekl jsem, Ïe jich bude muset b˘t více. Pak pfiinesl
dvû bizoní roucha a dost velk˘ poãet dal‰ích pfiikr˘vek a nakonec,
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kdyÏ se mi zdálo, Ïe jsem uzavfiel velmi dobr˘ obchod, jsem sbalené
pfiikr˘vky naloÏil na svého konû a vydal se domÛ. KdyÏ jsem pfiedal
pokr˘vky otci, rozbalil je, podíval se na nû a zaãal je tfiídit. Sbalil nûkolik
pokr˘vek, zavázal je a fiekl mi, abych nasedl na konû, vzal je zpátky a
fiekl náãelníkovi, Ïe jich poslal pfiíli‰ mnoho. KdyÏ jsem se vrátil, star˘
náãelník si je vzal, usmál se a fiekl: ‚Vûdûl jsem, Ïe se vrátí‰; vûdûl jsem,
Ïe Jacob si jich tolik nenechá; Jacob je totiÏ ná‰ otec stejnû jako tvÛj.‘ “
(Vyprávûl Le Roi C. Snow v „Honesty Means Character“, v Preston
Nibley, comp., Inspirational Talks for Youth [1941], 101.)

Potû‰íme Boha
KdyÏ jsme ãestní, tû‰íme Boha. Star‰í Howard W. Hunter vyprávûl, jak
ãestnost tû‰í Boha a jak nám Ïehná: „B˘t ãestn˘ pfiiná‰í ãlovûku radost.
Dovolte, abych vám fiekl, jak to funguje. Tûmito prostfiedky se mÛÏete
tû‰it ze spoleãenství Mistrova a mÛÏete se tû‰it z vlivu Ducha Svatého.
Poru‰ení zásady ãestnosti vás pfiipraví o tato dvû velká poÏehnání.
DokáÏete si pfiedstavit, Ïe ãlovûk, kter˘ by lhal, ãi podvádûl … by se
mohl tû‰it ze spoleãenství Mistrova nebo z vlivu Ducha Svatého?“
(New Era, Feb. 1978, 5.)

KdyÏ jsou nositelé knûÏství neãestní, Boha to netû‰í. Neãestn˘ muÏ
nebo chlapec nemÛÏe zastupovat ãestného, pravdymilovného Boha.

Máme ze sebe dobr˘ pocit
KdyÏ jsme ãestní, máme ze sebe dobr˘ pocit.

■ Jsme-li ãestní, jak to posiluje na‰i sebeúctu?

âestn˘ ãlovûk si sám sebe váÏí. Nemusí nic skr˘vat a mÛÏe se kaÏ-
dému podívat zpfiíma do oãí. Neãestn˘ ãlovûk má v‰ak pocit ménû-
cennosti, stydí se a ãasto má obavy. A právem, neboÈ neãestnost se
vÏdy projeví. Star‰í Howard W. Hunter poloÏil tuto otázku: „Myslíte si,
Ïe mÛÏete b˘t sami, kdyÏ pácháte nûco neãestného? Myslíte si, Ïe vás
nikdo nevidí, kdyÏ podvádíte pfii zkou‰ce, i kdyÏ jste v místnosti
sami?“ (New Era, Feb. 1978, 5.)

Máme dobr˘ vliv na druhé
Na‰e ãestnost má pozitivní úãinek na druhé. President Spencer W.
Kimball vyprávûl o tom, jak dobr˘ pfiíklad ãlena ovlivnil jednoho
neãlena:

„Ve vlaku z New Yorku do Baltimore jsme sedûli v jídelním voze s jedním
podnikatelem, se kter˘m jsme se dali do fieãi.

,Byl jste nûkdy v Salt Lake [City, v Utahu]? Posloucháte pûveck˘ sbor
Tabernacle Choir?‘ Tyto otázky pak pfiirozenû vedly k zlat˘m otázkám.
‚Kolik toho víte o Církvi a o její nauce, o tom, co dûlá, a o jejích lidech?‘



Lekce 31

258

,O Církvi toho vím málo,‘ odpovûdûl, ‚ale znám jednoho z va‰ich
lidí.‘ Byl [stavitelem] v New Yorku. ‚Pracuje pro mû jeden dodavatel,‘
pokraãoval. ‚Je tak ãestn˘ a naprosto bezúhonn˘, Ïe jsem s ním nikdy
nesmlouval o cenû. Je zosobnûním poãestnosti. Pokud jsou v‰ichni
mormoni jako tento muÏ, rád bych se dozvûdûl o Církvi, která vycho-
vává tak úctyhodné lidi.‘ Dali jsme mu literaturu a poslali jsme misio-
náfie v New Yorku, aby ho uãili evangeliu.“ (Conference Report,
Mexico City Area Conference 1972, 30.)

Závûr
Pán nám pfiikázal, abychom byli ãestní. Musíme proto rozli‰ovat mezi
ãestn˘m a neãestn˘m jednáním. Musíme se cviãit v ãestném my‰lení,
slovech a skutcích doma, ve svém okolí a v Církvi. Také musíme uãit
ãestnosti své dûti. Pokud tak ãiníme, budeme mít ãisté svûdomí, klid
v du‰i, pocit sebeúcty a spoleãenství Ducha Svatého.

■ Pfieãtûte Mosiá‰e 4:30. K ãemu nás král Beniamin nabádá?

■ Pokud se k tomu cítíte inspirováni, vydejte svûdectví o zásadû
ãestnosti.

V˘zva
Bûhem následujícího t˘dne zhodnoÈte své my‰lenky, slova a skutky,
abyste si ovûfiili, zda jste ãestní. Usilujte o Pánovu pomoc, abyste byli
pravdomluvní a abyste jednali poctivû.

K otcÛm: Poraìte se s manÏelkou, jak mÛÏete uãit své dûti ãestnosti.

K mlad˘m muÏÛm: Rozhodnûte se nyní, Ïe budete ãestní vÛãi sv˘m
rodiãÛm a vedoucím Církve a Ïe budete poslu‰ni BoÏích zákonÛ i
zákonÛ zemû.

Dal‰í ver‰e z písem

■ Exodus 20:15–16 (pfiikázání nekrást ani nevydávat nepravdivé
svûdectví)

■ Alma 27:27 (lid AmmonÛv byl dokonale poctiv˘ a pfiímí)

■ 3. Nefi 1:22 (Satan roz‰ifioval lÏi, aby zniãil víru, ale byl vût‰inou
neúspû‰n˘)

■ Nauka a smlouvy 42:20–21 (trest pro zlodûje a lháfie)

■ Nauka a smlouvy 51:9 (kaÏd˘ ãlovûk má jednat ãestnû)

■ Nauka a smlouvy 97:8 (Pán pfiijímá ty, jiÏ jsou ãestní, zkrou‰ení a
poslu‰ní)

■ Nauka a smlouvy 98:10 (vyhledávejte a podporujte ãestné a moudré
muÏe)
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Pfiíprava uãitele
NeÏ budete uãit tuto lekci:

1. V pfiíruãce Zásady evangelia si pfieãtûte kapitolu 31 „âestnost“.

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 posílit svÛj závazek mít ãisté my‰lenky.

Úvod
President Spencer W. Kimball vyprávûl níÏe uveden˘ smy‰len˘ pfiíbûh,
aby ukázal, jak˘ vliv na nás mají ãisté my‰lenky a spravedlivé Ïití:

„Lord George vedl ‰patn˘ Ïivot. Opíjel se, hrál hazardní hry, podvádûl
v Ïivnosti a jeho tváfi odráÏela zpÛsob Ïivota, kter˘ vedl. Byla to velmi
zlá tváfi.

Jednoho dne se zamiloval do prosté venkovské dívky a poÏádal ji o
ruku. Jenny Mereová mu fiekla, Ïe by si nikdy nemohla vzít muÏe, kter˘
má tak odpudiv˘ a tak zle vyhlíÏející obliãej. AÏ se skuteãnû vdá, chce
muÏe s tváfií svûtce, která odráÏí skuteãnou lásku.

Lord George tedy za‰el podle tehdej‰ího zvyku za panem Aeneasem.
… Aeneas vyrábûl pro lidi voskové masky a jeho schopnosti byly tak
dokonalé, Ïe dokázal úplnû skr˘t totoÏnost ãlovûka. … Aeneas za‰el
do skladi‰tû, vybral masku, nahfiál ji nad lampou a pfiitiskl ji na obliãej
lorda George. KdyÏ se pak lord George podíval do zrcadla, mûl tváfi
svûtce plného lásky. Jeho vzezfiení bylo tak jiné, Ïe Jenny Mereová
brzy souhlasila se svatbou.

Koupil na venkovû mal˘ domek s malou zahrádkou, kter˘ se témûfi
skr˘val v kefiích pnoucích rÛÏí. Od té doby se cel˘ jeho Ïivot zmûnil.
Zaãal se zajímat o pfiírodu; na‰el ‚fieã v kamenech, knihy v potÛãcích a
dobro ve v‰em‘. Dfiíve ho v‰e nudilo a Ïivot ho nebavil; nyní byl pln˘
dobrosrdeãnosti a zájmu o okolní svût.

Nespokojil se jen s tím, Ïe zaãal Ïít nov˘ Ïivot, ale snaÏil se napravit,
ãeho se dopustil v minulosti. Prostfiednictvím dÛvûrného advokáta vrátil
svÛj nepoctivû nabyt˘ majetek tûm, které o‰idil. KaÏd˘ den vnesl novou
vytfiíbenost do jeho charakteru a u‰lechtilej‰í my‰lenku do jeho du‰e.

Ne‰Èastnou náhodou jeho b˘valí spoleãníci objevili jeho totoÏnost.
Nav‰tívili ho v jeho zahradû a naléhali na nûho, aby se vrátil ke svému
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starému zkaÏenému Ïivotu. KdyÏ odmítl, napadli ho a strhli mu masku
z obliãeje.

Svûsil hlavu. To byl konec v‰eho; konec jeho novû nalezeného Ïivota a
jeho snu o lásce. Jak tam tak stál se svû‰enou hlavou a jeho maska mu
leÏela u nohou na trávû, jeho Ïena k nûmu pfiibûhla a vrhla se pfied ním
na kolena. Co myslíte, Ïe spatfiila, kdyÏ k nûmu vzhlédla? KaÏdiãk˘ rys
ve tváfii, kaÏdiãká vráska – jeho tváfi byla stejná jako maska. Jeho pfiiro-
zené rysy se skvûly krásou.“

President Kimball zakonãil tento pfiíbûh tûmito slovy: „Není pochyb o
tom, Ïe Ïivot, kter˘ ãlovûk vede, a my‰lenky, nad kter˘mi pfiem˘‰lí,
jsou jasnû vepsány do jeho tváfie.“ (Citováno v: Conference Report,
Apr. 1975, 119–120; nebo Ensign, May 1975, 80–81.)

Na‰e my‰lenky vedou k ãinÛm

■ Jak na‰e my‰lenky ovlivÀují na‰e ãiny?

Na‰e my‰lenky velmi ovlivÀují na‰e ãiny. Máme-li spravedlivé my‰-
lenky, pak konáme spravedlivé skutky. Máme-li zlé my‰lenky, nakonec
spácháme hfiíchy, o kter˘ch pfiem˘‰líme.

President David O. McKay ãasto mluvil o úãinku, kter˘ my‰lenky mají
na skutky. Pfii jedné pfiíleÏitosti fiekl: „My‰lenky jsou semena skutkÛ a
pfiedcházejí je. … Spasitelova neustálá touha a snaha spoãívala ve v‰tû-
pování správn˘ch my‰lenek, ãist˘ch pohnutek a vzne‰en˘ch idejí do
mysli, neboÈ velmi dobfie vûdûl, Ïe správná slova a skutky budou
neodvratnû následovat.“ (Stepping Stones to an Abundant Life, comp.
Llewelyn R. McKay [1971], 206.)

Nefi, syn velkého proroka, se snaÏil získat zjevení jako jeho otec. Jeho
spravedlivost byla odmûnûna a stal se sám prorokem svému lidu.

■ Co Nefimu pomohlo b˘t spravedliv˘?

Nefi nám naznaãil, jak byl schopen Ïít spravedlivû, kdyÏ napsal:

„NeboÈ du‰e má se tû‰í z písem a srdce mé nad nimi pfiemítá a pí‰e je
k pouãení a ku prospûchu dûtí m˘ch.

Vizte, du‰e má se tû‰í z vûcí Pánû; a srdce mé neustále pfiemítá o tom,
co jsem vidûl a sly‰el.“ (2. Nefi 4:15–16.)

President David O. McKay vyprávûl tento pfiíbûh:

„Pfied mnoha lety, kdyÏ jsem byl presidentem Evropské misie, za
mnou pfii‰el mlad˘ muÏ a vyznal se z jistého ‰patného a hfií‰ného
skutku. Omlouval se tím, Ïe v onom knihkupectví se náhodou ocitl
pfii zavírací dobû a Ïe poku‰ení podlehl poté, co zamkli dvefie. SvÛj
prohfie‰ek svádûl spí‰e na okolnosti.
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Já jsem mu v‰ak fiekl: ‚Okolnosti nebyly to podstatné. NezpÛsobily to
zamãené dvefie ani ono poku‰ení. Myslel jste na to, je‰tû neÏ jste do
knihkupectví vstoupil. Kdybyste na tento ãin nikdy nepomyslel, Ïádné
okolnosti by nebyly tak silné, aby vás, misionáfie, mohly svádût nebo
pokou‰et k pfiestupku. My‰lenka vÏdy pfiedchází ãinu.‘ “ („Cleanliness
Is Next to Godliness“, Instructor, Mar. 1965, 86.)

James Allen kdysi napsal:

„Lidská mysl mÛÏe b˘t pfiirovnána k zahradû, kterou lze moudfie
zu‰lechÈovat, ãi ponechat, aby zdivoãela; av‰ak aÈ je zu‰lechÈována, ãi
zanedbávána, musí a bude pfiiná‰et plody. Pokud do ní nezasadíme Ïádná
uÏiteãná semena, pak do ní zapadne mnoÏství neuÏiteãn˘ch semen
plevele a budou i nadále plodit stejn˘ plevel.

Stejnû jako zahradník zu‰lechÈuje svÛj pozemek, vytrhává z nûj plevel
a pûstuje Ïádané kvûtiny a ovoce, tak mÛÏe ãlovûk peãovat o zahrádku
své mysli, vytrhávat ve‰keré ‰patné, neuÏiteãné a neãisté my‰lenky a
zu‰lechÈovat k dokonalosti kvûtiny a ovoce správn˘ch, uÏiteãn˘ch a
ãist˘ch my‰lenek. KdyÏ v tom ãlovûk vytrvá, dfiíve ãi pozdûji zjistí, Ïe
je zahradnick˘m mistrem své du‰e a Ïe fiídí svÛj Ïivot. Také …
pochopí, jak se stále vût‰í precizností síla my‰lenek a prvky mysli
pÛsobí v utváfiení jeho charakteru, okolností a osudu.“ (As a Man
Thinketh [1983], 15.)

■ Co musíme udûlat, abychom mûli zahradu, která plodí dobré plodiny
a kvûtiny? Co jsme udûlali, jestliÏe na na‰í zahradû roste plevel?

■ Co musíme dûlat, abychom si osvojili mysl, která nás vede k dobr˘m
skutkÛm? Co jsme udûlali, jestliÏe nás na‰e mysl vede ke zl˘m ãi
nehodn˘m skutkÛm?

Star‰í Bruce R. McConkie fiekl: „Pokud v srdci pfiemítáme o vûcech
spravedlivosti, staneme se spravedliv˘mi.“ (Conference Report, Oct.
1973, 56; nebo Ensign, Jan. 1974, 48.) Jinak fieãeno: „Pán pravil, Ïe nepfie-
b˘vá v nesvat˘ch chrámech, ale v srdci spravedliv˘ch pfieb˘vá.“ (Alma
34:36.) KdyÏ máme ãisté my‰lenky, bude s námi Duch Pánû, a kdyÏ je
s námi Duch Svat˘, ná‰ Ïivot bude nakonec proãi‰tûn.

UdrÏujte své my‰lenky ãisté
Abychom se stali takov˘mi, jako je Kristus, nestaãí jen snaÏit se uchovat
si mysl ãistou od zla. Musíme si udrÏovat mysl naplnûnou spravedliv˘mi
my‰lenkami.

■ PoÏádejte nûjakého bratra, aby pfieãetl Filipensk˘m 4:8. O ãem máme
podle Pavla pfiem˘‰let? (Napi‰te odpovûdi na tabuli. MoÏné odpovûdi:
cokoli, co je pravdivé, poctivé, spravedlivé, ãisté, milé, cokoli, co se tû‰í
dobré povûsti, je ctnostné ãi chvályhodné.)
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Kdykoli jen mÛÏeme, máme pfiem˘‰let o pravdách evangelia. Jedním
z nejlep‰ích zpÛsobÛ, jak to dûlat, je dodrÏovat slib, kter˘ dáváme,
kdyÏ pfiijímáme svátost – mít vÏdy na pamûti Spasitele.

KdyÏ byl president Spencer W. Kimball ãlenem Kvora Dvanácti, fiekl:
„KdyÏ ve slovníku vyhledáte nejdÛleÏitûj‰í slovo, víte, jaké to je?
Mohlo by to b˘t slovo ‚pamatovat‘. Vzhledem k tomu, Ïe jste v‰ichni
uzavfieli smlouvy – víte, co máte dûlat, a víte, jak to máte dûlat – je
na‰í nejvût‰í potfiebou na to pamatovat. Z tohoto dÛvodu kaÏd˘ chodí
na shromáÏdûní svátosti kaÏdého dne sabatu – aby pfiijal svátost a
naslouchal knûÏím, ktefií se modlí, aby na Nûj vÏdy ‚[pamatovali]
a [zachovávali] jeho pfiikázání, jeÏ jim dal‘ “ (Circles of Exaltation,
[address delivered at seminary and institute summer school, Brigham
Young University, 28 June 1968], 8).

■ Jak mÛÏeme vÏdy pamatovat na Spasitele?

Velk˘ prorok Alma dal svému synovi Helamanovi moudrou radu, která
nám mÛÏe pomoci vÏdy pamatovat na Spasitele.

■ PoÏádejte nûjakého bratra, aby pfieãetl Almu 37:35–37. Jak nám mÛÏe
pomoci, máme-li své my‰lenky neustále upfieny na Pána? (MÛÏeme
odolat poku‰ení a rozvinout vût‰í víru, poslu‰nost, nadûji a lásku.)
Jak nám mÛÏe modlitba pomoci udrÏet si ãisté my‰lenky a jednání?

Ve svûtû nás obklopují zlé vlivy a Satan tyto vlivy pouÏívá, aby se nás
snaÏil ovlivÀovat. KdyÏ se v‰ak vyvarujeme poslouchání, ãtení ãi sle-
dování zlovolností, mÛÏeme v˘znamnû pfiispût k jeho poráÏce. Star‰í
J. Thomas Fyans objasnil tuto zásadu tím, Ïe na pfiíkladu fiek v JiÏní
Americe ukázal, jak jsou na‰e my‰lenky ovlivnûny tím, co ãteme a na
co se díváme:

„Jednou ze zajímav˘ch vûcí na [fiekách v JiÏní Americe] je to, jak se li‰í
barvou vody. Madeifie se napfiíklad fiíká bílá fieka, protoÏe její vody
uná‰ejí ãásteãky jemného jílu. âerná barva fieky Rio Negro pochází
z tlejících organick˘ch materiálÛ, které fieka posbírá v pralesích, jimiÏ
protéká. Jiné fieky zase protékají nad bíl˘mi písky a ãasto mají odstín
smaragdovû zelené nebo tyrkysovû modré.

Právû tak, jako jsou tyto fieky zbarveny látkami, které na své cestû posbí-
rají, tak jsou i proudy na‰ich my‰lenek zbarveny materiálem, kter˘m
protékají.“ (Conference Report, Buenos Aires Area Conference 1975, 28.)

■ Jak se fieka podobá mysli? (Stejnû jako je fieka zabarvena tím, ãím
protéká, na‰e mysl je ovlivnûna tím, co ãteme, vidíme ãi sly‰íme.)

■ Jak˘mi ‰patnostmi se Satan snaÏí ovlivÀovat na‰e my‰lenky?
(Pornografií; nemorálními ãi neslu‰n˘mi lidmi; vulgární fieãí a urãi-
t˘mi druhy hudby, tance a zábavy.)
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Máme se vyvarovat v‰eho, co zpÛsobuje zlé my‰lenky a niãí na‰i
duchovnost. To je nároãné, protoÏe Ïijeme ve svûtû, kter˘ je pln˘ zla.
KdyÏ nám nûjaká nemorální ãi hfií‰ná my‰lenka vstoupí do mysli,
musíme ji okamÏitû zahnat.

Star‰í Boyd K. Packer popsal jeden ze zpÛsobÛ, kter˘mi mÛÏeme bojovat
proti zl˘m my‰lenkám:

„Mysl je jako jevi‰tû – kromû doby, kdy spíme, je opona stále zdviÏená.
Na tomto jevi‰ti vÏdy bûÏí nûjaká hra. MÛÏe to b˘t komedie, tragédie,
mÛÏe to b˘t hra zajímavá ãi nudná, dobrá ãi ‰patná; na jevi‰ti mysli se
v‰ak vÏdy odehrává nûjaká hra.

V‰imli jste si, Ïe bez jakéhokoli úsilí z va‰í strany se zpoza kulis mÛÏe
pfiiplíÏit malá pochybná my‰lenka a zaujmout va‰i pozornost? …

Dovolíte-li jim, aby vstoupily, ve‰keré my‰lenky na jakoukoli ctnost
jevi‰tû opustí. Budete vystaveni vlivu nespravedliv˘ch my‰lenek,
protoÏe jste k tomu dali souhlas. Pokud jim podlehnete, ztvární na
jevi‰ti va‰í mysli cokoli, co jim budete tolerovat. Mohou vám ztvárnit
téma zloby, závisti ãi nenávisti. Mohou b˘t vulgární, nemorální ãi
dokonce zvrácené. …

Co udûláte v takové chvíli? …

Rád bych vás nauãil tomuto. Z posvátné hudby Církve si vyberte jednu
oblíbenou náboÏenskou píseÀ, která má povzná‰ející slova a uctivou
melodii a díky které pociÈujete nûco jako inspiraci. Pozornû si ji v duchu
projdûte. Nauãte se ji nazpamûÈ. I kdyÏ nemáte Ïádné hudební vzdûlání,
mÛÏete o této písni v duchu pfiem˘‰let.

Tuto píseÀ pak pouÏívejte jako místo, kam mÛÏete nasmûrovat své
my‰lenky. Udûlejte si z ní nouzov˘ v˘chod. Kdykoli zjistíte, Ïe tito
pochybní herci vklouzli ze zákulisí va‰eho my‰lení na jevi‰tû mysli,
pfiehrajte si tuto píseÀ.

Jakmile ve va‰í mysli zaãne hrát hudba a zaãnou vyvstávat slova písnû,
neÏádoucí my‰lenky s hanbou uteãou. Daná píseÀ zmûní celkovou
atmosféru na jevi‰ti va‰í mysli. ProtoÏe je povzná‰ející a ãistá, nízké
my‰lenky zmizí, neboÈ zatímco ctnost je rozhodnuta, Ïe se nebude st˘-
kat se ‰pínou, zlo nedokáÏe snést pfiítomnost svûtla. …

Jakmile se nauãíte zbavovat jevi‰tû své mysli neÏádoucích my‰lenek,
zamûstnávejte ji poznáváním hodnotn˘ch vûcí. ZmûÀte své prostfiedí,
abyste tak byli obklopeni tím, co vás bude inspirovat k dobr˘m a
povzná‰ejícím my‰lenkám. Zamûstnávejte se tím, co je spravedlivé.“
(Teach Ye Diligently [1975], 46–47.)

■ Co jiného mÛÏeme dûlat, abychom usmûrnili své my‰lenky? (Modlit se;
odfiíkat povzná‰ející báseÀ, ver‰ z písem ãi my‰lenku, nebo pfiem˘‰let o
posvátném záÏitku ãi místu.)
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■ Proã je dÛleÏité zahnat zlé my‰lenky, jakmile nám vstoupí na mysl?

Máme-li zakusit opravdové ‰tûstí, musíme pûstovat ãisté, spravedlivé
my‰lenky. „Skuteãné ‰tûstí nezávisí na vnûj‰ích vûcech. … ·tûstí, které
s vámi zÛstává, je ‰tûstí, které pramení z vnitfiních my‰lenek a pocitÛ.
… Pfiejete-li si dosáhnout trvalého ‰tûstí, musíte zu‰lechÈovat svou mysl.
Musíte vybavit svou mysl zajímav˘mi my‰lenkami a nápady, neboÈ
prázdná mysl se nudí a nemÛÏe se vystát. Prázdná mysl hledá potû‰ení
jako náhradu za ‰tûstí.“ (William Lyon Phelps, citováno Harveym
Fletcherem, The Good Life [1961], 137.)

■ Pfieãtûte Îalm 1:1–3.

Závûr
Na‰e my‰lenky ovlivÀují na‰e skutky. âisté my‰lenky a touhy vedou
k spravedlivému Ïivotu. Zlé my‰lenky zpÛsobují ztrátu Ducha Pánû a
mohou nás vést ke ‰patnému jednání.

Abychom si udrÏeli ãistou mysl, máme se vÏdy snaÏit pfiem˘‰let o
vûcech BoÏích. Máme pfiemítat o pravdách evangelia a neustále se
modlit. KdyÏ tak ãiníme, jsou nám slíbena velká poÏehnání. Pán slíbil:
„NechÈ ctnost zdobí my‰lenky tvé neustále; potom bude rÛsti sebedÛ-
vûra tvá v pfiítomnosti BoÏí; … Duch Svat˘ bude stál˘m spoleãníkem
tv˘m.“ (NaS 121:45–46.)

Své my‰lenky mÛÏeme udrÏet ãisté tím, Ïe se vyh˘báme zlu. KdyÏ
nám do mysli vstoupí ‰patná my‰lenka, máme okamÏitû pfiem˘‰let o
nûãem inspirujícím, jako napfiíklad o náboÏenské písni, básni ãi ver‰i
z písem. Také se mÛÏeme modlit k Pánu o pomoc odolávat neãist˘m
my‰lenkám.

V˘zva
Pfiem˘‰lejte nûkolikrát dennû o vûcech Pánû. SnaÏte se na Nûj vÏdy
pamatovat. Rozhodnûte se, jak budete usmûrÀovat své my‰lenky.
MÛÏete se nauãit nazpamûÈ nûjakou svou oblíbenou náboÏenskou píseÀ,
ver‰ z písem nebo báseÀ. Kdykoli ãelíte neãisté my‰lence, ihned myslete
na slova, která jste se nauãili nazpamûÈ, a zlou my‰lenku vypuìte.

Pfiíprava uãitele
NeÏ budete uãit tuto lekci:

Povûfite bratry vyprávûním pfiíbûhÛ, ãtením ver‰Û z písem nebo citátÛ,
jak to uznáte za vhodné.
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Cílem této lekce je motivovat nás k tomu, abychom odpou‰tûli druh˘m
a abychom pfiijímali odpu‰tûní.

Úvod
V tomto podobenství nás Spasitel uãil o lásce, kterou k nám Nebesk˘
Otec chová:

Jist˘ muÏ mûl dva syny. Mlad‰í syn poÏádal svého otce o svÛj podíl
rodinného jmûní. Pak si vzal, co mu otec dal, a ‰el do jiné zemû, kde
v‰echny peníze rychle promrhal a poru‰il pfiikázání BoÏí.

KdyÏ tento svéhlav˘ syn utratil v‰e, co mûl, nastal velk˘ hladomor.
Zanedlouho mûl hlad, a tak si na‰el práci, pfii které krmil vepfie. 
Byl v‰ak pfiesto tak chud˘ a hladov˘, Ïe si pfiál jíst krmení, které se
dávalo vepfiÛm.

Ve svém ne‰tûstí si mlad˘ muÏ uvûdomil své chyby. Vzpomnûl si, Ïe
dokonce i sluÏebníci jeho otce mûli dostatek jídla. Rozhodl se, Ïe se vrátí
domÛ a poÏádá o to, aby tam mohl Ïít jako sluÏebník. KdyÏ se blíÏil
k domovu, jeho otec ho spatfiil, jak pfiichází, a vybûhl mu naproti. KdyÏ
se objali, syn fiekl: „Otãe, zhfie‰il jsem proti nebi a pfied tebou, aniÏ jsem
hoden více slouti synem tv˘m.“ Otec byl v‰ak tak ‰Èastn˘, Ïe mûl syna
zase doma, Ïe vzal nejlep‰í roucho a oblékl mu ho. Dal mu boty a na
prst mu nasadil prsten. Pak pfiikázal sv˘m sluÏebníkÛm, aby pfiipravili
velkou hostinu.

KdyÏ star‰í bratr, kter˘ zÛstal vûrn˘, vidûl, co se dûje, dotklo se ho to.
Otec pro nûho takovou hostinu nepfiipravil. Jeho otec ho utû‰oval tím, Ïe
v‰e, co rodina vlastnila, mûlo b˘t jeho. Jeho bratr promrhal své dûdictví,
av‰ak jeho návrat domÛ byl pfiíãinou k radosti. ¤ekl: „Bratr tvÛj tento
byl umfiel, a zase oÏil; zahynul byl, a nalezen jest.“ (Viz Luká‰ 15:11–32.)

KaÏd˘ z nás urãit˘m zpÛsobem zhfie‰il, av‰ak Pánovo Usmífiení nám
umoÏÀuje, aby nám byly hfiíchy odpu‰tûny. KdyÏ Pán hovofiil o své
obûti, fiekl: „NeboÈ viz, já, BÛh, jsem vytrpûl tyto vûci za v‰echny, aby
oni nemuseli trpûti, jestliÏe budou ãiniti pokání.“ (NaS 19:16.)
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■ UkaÏte obrázek 33a „Kristus trpûl za na‰e hfiíchy v zahradû getse-
manské“.

V jiném ver‰i v písmech Pán fiíká: „Vizte, ten, kdo ãinil pokání z hfiíchÛ
sv˘ch, tomu je odpu‰tûno, a já, Pán, jiÏ na nû nevzpomínám.“ (NaS
58:42.) KaÏd˘ z nás musí ãinit pokání, aby od Pána získal odpu‰tûní.

■ Co musel mlad‰í syn v podobenství udûlat, aby zmûnil svÛj Ïivot?
(Uvûdomit si své chyby, vrátit se domÛ, vyznat hfiíchy a zanechat jich.)
Jak myslíte, Ïe se cítil tento syn, kdyÏ se blíÏil k domovu? (MoÏná mûl
strach, Ïe bude zavrÏen. MoÏná se cítil ‰Èasten, Ïe jde domÛ. MoÏná
mûl dojem, Ïe dûlá správnou vûc.)

Odpu‰tûní pfiiná‰í radost

■ Jak myslíte, Ïe se syn cítil poté, co ho jeho otec pfiivítal?

■ Jaké pocity chováte ke Spasiteli, kdyÏ víte, Ïe Jeho utrpení vám umoÏ-
nilo ãinit pokání z hfiíchÛ?

KdyÏ ãiníme pokání, Nebesk˘ Otec se raduje a odpou‰tí nám – podobnû
jako otec v podobenství. Zamyslete se nad vlastním Ïivotem a nad
radostí, kterou pociÈujete, kdyÏ ãiníte pokání a je vám odpu‰tûno.

Alma mlad‰í byl synem proroka BoÏího, ale spáchal nûkolik závaÏn˘ch
hfiíchÛ. Jedním z jeho nejhor‰ích hfiíchÛ byla snaha zniãit Církev BoÏí
tím, Ïe odvádûl lid od pravdy. AlmÛv otec byl jako vedoucí Církve
velmi zarmoucen nad zlovolností svého syna a ãasto se modlil k Pánu,
aby jeho syn mohl dojít k poznání pravdy.

Díky vífie a modlitbám otce a dal‰ích sluÏebníkÛ Pánû nav‰tívil jed-
noho dne Almu mlad‰ího andûl. Andûl promluvil s takovou mocí, Ïe
Alma padl k zemi. Byl pfiesvûdãen o velké moci BoÏí. Andûl pfiikázal
Almovi, aby se pfiestal snaÏit niãit Církev. KdyÏ andûl ode‰el, byl Alma
naplnûn takov˘m údivem, Ïe nemohl mluvit. Padl opût k zemi a na
dva dny pozbyl ve‰kerou sílu. KdyÏ mohl opût mluvit, fiekl lidem, Ïe
ve svém Ïivotû proÏil velkou zmûnu, Ïe ãinil pokání z hfiíchÛ a Ïe byl
vykoupen Pánem. Alma se rozhodl dodrÏovat pfiikázání BoÏí a udûlat
v‰e, co bylo v jeho silách, aby napravil své minulé hfiíchy. Jeho snaha
byla tak velká, Ïe se stal v˘znamn˘m misionáfiem a pozdûji prorokem
Církve. (Viz Mosiá‰ 27; 29:42.)

KdyÏ Alma popisoval, co proÏil, fiekl:

„A nyní, po tfii dny a tfii noci jsem byl tr˘znûn, dokonce bolestmi
zatracené du‰e.

A stalo se, Ïe jak jsem tak byl tr˘znûn mukami, zatímco jsem byl drá-
sán vzpomínkou na mnohé hfiíchy své, viz, vzpomnûl jsem si také, Ïe
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jsem sly‰el otce svého prorokovati lidu ohlednû pfiíchodu jistého JeÏí‰e
Krista, Syna BoÏího, kter˘ usmífií hfiíchy svûta.

Nyní, kdyÏ se mysl moje zmocnila této my‰lenky, zvolal jsem v srdci:
Ó JeÏí‰i, ty Synu BoÏí, buì milosrdn˘ ke mnû, kter˘Ï jsem v Ïluãi hofi-
kosti a obvinut vûãn˘mi fietûzy smrti.

A nyní viz, kdyÏ jsem si toto pomyslel, nemohl jsem si jiÏ více vzpome-
nouti na bolesti své; ano, vzpomínka na hfiíchy mé mne jiÏ nedrásala.

A ó, jaká radost a jaké podivuhodné svûtlo jsem uzfiel; ano, du‰e má
byla naplnûna radostí tak nesmírnou, jakou byla bolest má!

Ano, … nic nemohlo b˘ti tak pronikavé a trpké, jako byly bolesti mé.
Ano, a … na druhé stranû nic nemÛÏe b˘ti tak pronikavé a sladké, jako
byla radost má.“ (Alma 36:16–21.)

■ Co Alma udûlal, aby mu bylo odpu‰tûno? (âinil pokání a volal k Bohu
o odpu‰tûní.) Jak Alma vûdûl, Ïe mu bylo odpu‰tûno? (Jeho du‰e byla
naplnûna radostí.)

Lid krále Beniamina také poznal radost plynoucí ze získání odpu‰tûní.
KdyÏ vyslechli poslední velké kázání krále Beniamina, ãinili pokání a
Ïádali o odpu‰tûní sv˘ch hfiíchÛ. V písmech se vysvûtluje, Ïe na nû
sestoupil „Duch Pánû a byli naplnûni radostí, obdrÏev‰e odpu‰tûní
hfiíchÛ sv˘ch, majíce pokoj svûdomí pro nesmírnou víru, kterou mûli
v JeÏí‰e Krista“ (Mosiá‰ 4:3).

PoÏaduje se, abychom odpustili kaÏdému
Díky dokonalé lásce, kterou k nám Spasitel chová, nám ochotnû
odpou‰tí, pokud ãiníme opravdové pokání. Na oplátku nás Ïádá,
abychom byli jako On a odpou‰tûli si navzájem.

■ PoÏádejte nûjakého bratra, aby pfieãetl Nauku a smlouvy 64:8. Proã
Kristus trestal své uãedníky? (Neodpou‰tûli si navzájem.)

■ PoÏádejte nûjakého bratra, aby pfieãetl Nauku a smlouvy 64:9–11.
Napi‰te na tabuli Od vás je poÏadováno, abyste odpou‰tûli v‰em lidem.

■ Co má Pán na mysli, kdyÏ fiíká, Ïe v nás zÛstává vût‰í hfiích, kdyÏ
neodpou‰tíme?

JeÏí‰ názornû objasnil zásadu odpu‰tûní prostfiednictvím podobenství
o nemilosrdném sluÏebníkovi:

Jist˘ sluÏebník dluÏil svému pánovi 10 000 hfiiven – velkou sumu
penûz. KdyÏ pfii‰el ãas splatit dluh, sluÏebník prosil svého pána, aby
mûl trpûlivost; nemûl peníze, ale ãasem by dluh splatil. Pán mûl s tímto
sluÏebníkem soucit a dluh mu odpustil. Tent˘Ï sluÏebník v‰ak ‰el a
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vyÏadoval splátku od spolusluÏebníka, kter˘ mu dluÏil velmi malou
ãástku penûz. KdyÏ mu tento spolusluÏebník nemohl zaplatit, nechal
ho zavfiít do vûzení. KdyÏ se pán dozvûdûl, co se stalo, velmi se na
nemilosrdného sluÏebníka rozzlobil a pfiimûl ho zaplatit v‰e, co dluÏil.
(Viz Matou‰ 18:21–34.)

JeÏí‰ na závûr tohoto podobenství uãil lid: „TakÈ i Otec mÛj nebesk˘
uãiní vám, jestliÏe neodpustíte jeden kaÏd˘ bratru svému z srdcí sv˘ch
provinûní jejich.“ (Matou‰ 18:35.)

■ Jak se podobáme sluÏebníkovi, kterému byl odpu‰tûn velk˘ dluh?
Jak se podobáme nemilosrdnému sluÏebníkovi, pokud neodpou‰tíme
druh˘m?

Nejvût‰í pfiíklad odpu‰tûní pochází ze Ïivota Spasitele. KdyÏ visel
v agónii na kfiíÏi, modlil se, aby Otec odpustil vojákÛm, ktefií Ho ukfii-
Ïovali. „Otãe,“ fiekl, „odpusÈ jim, neboÈ nevûdí, co ãiní.“ (Luká‰ 23:34.)

President Spencer W. Kimball fiekl: „Abychom byli v právu, musíme
odpustit a musíme tak uãinit bez ohledu na to, zda ãlovûk na druhé stranû
ãiní nebo neãiní pokání, ãi jak upfiímná je jeho [zmûna], ãi zda nás Ïádá
nebo neÏádá o odpu‰tûní. Musíme následovat pfiíklad a uãení Mistra.“
(The Miracle of Forgiveness [1969], 283.)

Odpu‰tûní druh˘m nám pfiiná‰í pokoj
âasto, kdyÏ proti nám nûkdo zhfie‰í, se stáváme zahofikl˘mi a zlobíme se.
Tyto pocity nás mohou uãinit ne‰Èastn˘mi, i kdyÏ jsme se daného hfiíchu
nedopustili. Pokud umoÏníme, aby v nás tyto pocity zÛstaly, odeÏeneme
tím Ducha Pánû. To je jeden z dÛvodÛ, proã nám Pán pfiikázal, abychom
odpou‰tûli tûm, ktefií nám ubliÏují.

President John Taylor fiekl: „Mít v srdci ducha odpu‰tûní a odstranit z nûj
ducha nenávisti a zloby pfiiná‰í pokoj a radost.“ (Citováno Heberem J.
Grantem v Conference Report, Oct. 1920, 7.)

President Spencer W. Kimball vyprávûl tento pfiíbûh, aby názornû ukázal,
jak˘ pokoj pfiichází z odpu‰tûní druh˘m:

V roce 1918 byli zavraÏdûni tfii policisté pfii pokusu zatknout nûkolik
zloãincÛ. Jedním ze zabit˘ch policistÛ byl i otec Glenna Kemptona.
Pozdûji byli vrazi dopadeni, odsouzeni a posláni do vûzení na doÏivotí.

■ Jaké pocity byste chovali k nûkomu, kdo va‰eho otce pfiipravil o Ïivot?
Proã by bylo tûÏké odpustit takovému ãlovûku?

Bratr Kempton popsal to, co proÏil, takto:

„Byl jsem mal˘ chlapec, na zaãátku dospívání, a v srdci mi rostla zloba
a nenávist vÛãi usvûdãenému vrahovi mého otce, protoÏe Tom Powers
se pfiiznal, Ïe zabil mého tatínka.
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Léta plynula a já jsem dospûl, av‰ak onen stísnûn˘ pocit ve mnû zÛstá-
val. Dokonãil jsem stfiední ‰kolu a pak jsem dostal povolání slouÏit na
misii na v˘chodû Spojen˘ch státÛ. Tam mé poznání a svûdectví o evan-
geliu rychle rostlo, neboÈ jsem ve‰ker˘ ãas vûnoval jeho studiu a kázání.
Jednoho dne, kdyÏ jsem ãetl Nov˘ zákon, jsem narazil na ver‰e 43 aÏ 45
v páté kapitole Matou‰e.“

■ Pfieãtûte Matou‰e 5:43–45.

Bratr Kempton pokraãoval: „Zde to bylo – Spasitelova slova o tom, Ïe
máme odpou‰tût. To platilo na mû. âetl jsem tyto ver‰e znovu a znovu
a stále se t˘kaly odpu‰tûní. Zanedlouho poté jsem na‰el v Nauce a
smlouvách 64, ver‰e 9 a 10, dal‰í Spasitelova slova. …“

■ Pfieãtûte znovu Nauku a smlouvy 64:9–10.

„Nevûdûl jsem, zda Tom Powers ãinil pokání nebo ne, ale vûdûl jsem,
Ïe si musím po návratu domÛ domluvit jednu schÛzku, a je‰tû pfied
odchodem z misijního pole jsem se rozhodl, Ïe tak uãiním.

Po návratu domÛ jsem se setkal s jednou krásnou dívkou Svat˘ch
posledních dnÛ, oÏenil jsem se s ní a Pán ná‰ domov poÏehnal pûti
krásn˘mi dûtmi. Léta rychle ubíhala a Pán k nám byl dobrotiv˘, pfies-
to jsem se v‰ak pokaÏdé, kdyÏ jsem si vzpomnûl na onu schÛzku, na
kterou jsem se nedostavil, cítil provinile.

Pfied nûkolika lety, krátce pfied Vánocemi, v dobû opl˘vající láskou
Kristovou, kdy do nás vstupuje duch dávání a odpou‰tûní, jsme se
Ïenou byli na krátkém v˘letû ve Phoenixu. Po vyfiízení sv˘ch záleÏi-
tostí jsme druhého dne odpoledne vyrazili domÛ. Na cestû jsem vyjád-
fiil pfiání odboãit a vrátit se domÛ pfies mûsto Florence, protoÏe právû
tam se nachází státní vûznice. ManÏelka ochotnû souhlasila.

KdyÏ jsme tam dorazili, bylo jiÏ po náv‰tûvních hodinách, ale ‰el jsem
dovnitfi a zeptal jsem se, kde sídlí správce vûznice. Dovedli mne k jeho
kanceláfii.

Poté, co jsem se pfiedstavil a vyjádfiil jsem pfiání setkat se s Tomem
Powersem a pohovofiit si s ním, objevil se na tváfii správce zmaten˘
v˘raz, ale po chvilkovém zaváhání fiekl: ‚Jsem si jist, Ïe to lze zafiídit.‘
NaãeÏ poslal dozorce do vûzení a ten se zanedlouho vrátil s Tomem.
Byli jsme pfiedstaveni a odvedeni do náv‰tûvní místnosti, kde jsme
spolu dlouho rozmlouvali. Vrátili jsme se zpût k onomu chladnému,
ponurému únorovému ránu pfied tfiiceti lety a znovu jsme proÏili celou
stra‰nou tragédii. Mluvili jsme spolu asi hodinu a pÛl. Nakonec jsem
fiekl: ‚Tome, udûlal jste chybu, za kterou dluÏíte spoleãnosti, a myslím,
Ïe za ni musíte i nadále platit, stejnû jako já musím i nadále platit za to,
Ïe jsem byl vychováván bez otce.‘ “
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■ UkaÏte obrázek 33b „Tom Powers a Glenn Kempton“.

„Pak jsem vstal a podal jsem mu ruku. On také vstal a stiskl ji. Pokra-
ãoval jsem: ‚Z celého srdce vám odpou‰tím tuto hroznou vûc, která
vstoupila do na‰eho Ïivota.‘

Sklonil hlavu a tak jsem od nûj ode‰el. Nevím, jak se tehdy cítil, a nevím,
jak se cítí nyní, ale svûdãím vám o tom, Ïe je nádherné, kdyÏ zloba a
nenávist opustí va‰e srdce a vstoupí do nûj odpu‰tûní.

Podûkoval jsem správci vûznice za jeho laskavost, a kdyÏ jsem vycházel
ze dvefií a scházel po dlouh˘ch schodech, vûdûl jsem, Ïe odpu‰tûní je
lep‰í neÏ pomsta, neboÈ jsem to zaÏil.

KdyÏ jsme za soumraku pokraãovali v cestû domÛ, pociÈoval jsem pfií-
jemn˘ a mírupln˘ klid. Z ãisté vdûãnosti jsem objal svou Ïenu, která
pochopila, neboÈ jsem vûdûl, Ïe nyní jsme na‰li plnûj‰í, bohat‰í a poÏeh-
nanûj‰í Ïivot.“ (Citováno z: The Miracle of Forgiveness, 291–293.)

Závûr
Pokud ãiníme pokání a poté následujeme Spasitele a ãiníme to, co od
nás Ïádá, odpustí nám na‰e hfiíchy. Jednou z vûcí, kterou od nás oãe-
kává, je, Ïe odpustíme druh˘m. KdyÏ tak ãiníme, slibuje nám radost a
pokoj, pfiiãemÏ nás uãí, Ïe odpou‰tûní i získání odpu‰tûní je nezbytné
pro na‰e vûãné spasení.

V˘zva
âiÀte pokání z jakéhokoli ‰patného ãinu, kter˘ jste spáchali. Pokud vám
nûkdo nûjak ublíÏil, oãistûte svou du‰i od ve‰keré zloby tím, Ïe této
osobû odpustíte.

Dal‰í ver‰e z písem

■ Matou‰ 6:14–15 (co se stane, kdyÏ odpustíme druh˘m, a kdyÏ jim
neodpustíme)

■ Matou‰ 7:1–5 (nemáme soudit druhé)

■ Matou‰ 18:21–22 (odpou‰tûjte sedmdesátkrát sedmkrát)

■ Efezsk˘m 4:32 (odpou‰tûjte si navzájem)

■ Nauka a smlouvy 42:88 (smifite se s tûmi, ktefií vás urazí)
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Pfiíprava uãitele
NeÏ budete uãit tuto lekci:

1. V pfiíruãce Zásady evangelia si pfieãtûte kapitolu 19 „Pokání“.

2. Pfiipravte se duchovnû na v˘uku této lekce tím, Ïe vûnujete pozornost
jakémukoli problému z vlastního Ïivota, kter˘ se t˘ká odpu‰tûní.

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 darÛm Ducha a usilovat o nû.

Úvod
V bfieznu 1961 postihla ostrovy Tonga v jiÏním Pacifiku dûsivá boufie.
Budovy byly pfievráceny vûtrem. Velké stromy byly vyvráceny. Domy
byly rozervány na kusy a poletovaly vzduchem. Dokonce zahynul i
jeden ãlovûk.

V jedné vesnici se ãlenové jedné rodiny Svat˘ch posledních dnÛ chou-
lili k sobû ve svém malém domku a báli se o vlastní Ïivot. KdyÏ otec
rodiny popisoval tento záÏitek, fiekl, Ïe cítil, jak se jeho dÛm otfiásá,
jako by mûl kaÏd˘m okamÏikem spadnout. Vûdûl, Ïe pokud jeho
rodina zÛstane uvnitfi, zemfiou, a Ïe pokud by vy‰el ven pro pomoc,
zahynul by on. KdyÏ zápasil s rozhodnutím, co má dûlat, pocítil inspi-
raci pouÏít knûÏství na záchranu své rodiny.

Vylezl na Ïidli a poloÏil ruce na tu ãást stfiechy, o které si myslel,
Ïe odletí nejdfiíve. Pak fiekl: „Mocí knûÏství, jehoÏ jsem nositelem,
a ve jménu JeÏí‰e Krista ti pfiikazuji stát pevnû a bez poru‰ení po
celou tuto boufii.“ Poté, co vyfikl tato slova, se dÛm pfiestal tfiást a
stfiecha pfiestala rachotit.

Po boufii byl jeho dÛm jedin˘m v okolí, kter˘ zÛstal stát. (Upraveno
podle: Eric Shumway, „Faith in the Tongan Islands“, in Margie Calhoun
Jensen, comp., Stories of Insight and Inspiration [1976], 71–73.)

■ PoÏádejte bratry, aby pfiemítali o této otázce: Pokud by se právû teì
stalo nûco mimofiádného, byl bych pfiipraven pouÏít víru a knûÏství?

Jsme-li vûrní a zpÛsobilí, Pán nám dá duchovní poÏehnání. Prorok Jákob
z Knihy Mormonovy popsal takov˘ stav mezi sv˘m lidem: „Zkoumáme
proroky a máme mnohá zjevení a ducha proroctví; a majíce v‰echna tato
svûdectví, získáváme nadûji a na‰e víra se stává neotfiesitelnou natolik,
Ïe mÛÏeme vpravdû pfiikazovati ve jménu JeÏí‰ovû a samotné stromy
nás poslouchají nebo hory nebo vlny mofiské.“ (Jákob 4:6.)
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Dary Ducha
Dary Ducha jsou zvlá‰tní poÏehnání duchovního poznání a moci, které
nám Pán dává. Mnohé dary Ducha jsou uvedeny v 1. Korintsk˘m 12,
Moronim 10 a v Nauce a smlouvách 46.

■ Vyzvûte nûjakého bratra, aby pfieãetl Nauku a smlouvy 46:13–26. Jaké
duchovní dary jsou uvedeny v tûchto ver‰ích? (Napi‰te odpovûdi na
tabuli. MoÏné odpovûdi: zjevení, svûdectví, soudnost, poznání, mou-
drost, uãení, víra uzdravovat, víra b˘t uzdraven, zázraky, proroctví,
rozeznávání duchÛ, mluvení jazyky a vykládání jazykÛ.)

Aãkoli mÛÏeme obdrÏet mnohé z tûchto duchovních darÛ, nikdo nemá
v‰echny:

„NeboÈ kaÏdému nebyly dány v‰echny dary; neboÈ je mnoho darÛ a
kaÏdému ãlovûku je dán dar Duchem BoÏím.

Nûkter˘m je dán jeden a nûkter˘m je dán jin˘, aby to v‰em mohlo b˘ti
ku prospûchu.“ (NaS 46:11–12.)

■ PoÏádejte bratry, aby na okamÏik pfiemítali o vlastních duchovních
darech.

Získání duchovních darÛ
Pán má mnoho duchovních darÛ, které si nám pfieje udûlit. Abychom
je mohli obdrÏet, musíme tyto dary ãi talenty objevit a pak je rozvíjet a
pouÏívat. Také musíme Ïít tak, abychom byli hodni tyto dary obdrÏet.
President Joseph Fielding Smith vysvûtlil, proã nûktefií ãlenové nikdy
neobdrÏí dar Ducha Svatého: „Podle mého soudu je mnoho ãlenÛ této
Církve, ktefií byli pokfitûni na odpu‰tûní hfiíchÛ a kter˘m byly vloÏeny
ruce na hlavu pro dar Ducha Svatého, av‰ak ktefií tento dar nikdy
neobdrÏeli – to jest jeho projevy. Proã? ProtoÏe se nikdy nepfiipravili
pfiijmout tyto projevy. Nikdy se nepokofiili. Nikdy nepodnikli kroky,
které by je pfiipravily na spoleãenství Ducha Svatého. Proto jdou Ïivo-
tem bez tohoto poznání.“ („ ‚Seek Ye Earnestly the Best Gifts‘ “, Ensign,
June 1972, 3.)

Pán nám pfiikázal, abychom usilovali o ty nejlep‰í dary. (Viz NaS 46:8.)
âasto je nám fieãeno, jaké dary máme, nebo o které máme usilovat,
kdyÏ jsme ustanoveni do urãitého úfiadu ãi povolání nebo kdyÏ dosta-
neme patriarchální poÏehnání. Napfiíklad misionáfii, kter˘ byl povolán
do cizí zemû, mÛÏe b˘t slíben dar jazykÛ, aby mu pomáhal nauãit se
novému jazyku, nebo novû povolanému uãiteli mÛÏe b˘t fieãeno, aby
usiloval o dar uãení.

Abychom mohli obdrÏet dary Ducha, musíme ãinit toto:

Oãistit svÛj Ïivot
NeÏ mÛÏeme obdrÏet duchovní dary, musíme oãistit svÛj Ïivot tím, Ïe
budeme neustále ãinit pokání z hfiíchÛ.
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B˘t poslu‰ni pfiikázání
Abychom byli hodni duchovních darÛ, musíme b˘t poslu‰ni Pánov˘ch
pfiikázání. Poslu‰nost je jednou z nejdÛleÏitûj‰ích podmínek pro získání
darÛ Ducha.

Postit se
PÛst nám mÛÏe pomoci pfiekonat p˘chu a dosáhnout pokory, která je
nezbytná pro pfiijetí duchovních darÛ. PÛst nám pomáhá dávat pfied-
nost duchovním potfiebám pfied fyzick˘mi potfiebami.

Modlit se

■ UkaÏte obrázek 34a „Máme Ïádat Pána o dary, které si pfiejeme
obdrÏet“.

Pán nám pfiikázal, abychom ho Ïádali o dary, které si pfiejeme obdrÏet.
(Viz Matou‰ 7:7–11.) Takové modlitby vyÏadují víru – víru v to, Ïe
obdrÏíme dané dary a víru v Dárce tûchto darÛ.

Star‰í James A. Cullimore nám poloÏil nûkolik otázek, o kter˘ch
mÛÏeme pfiem˘‰let bûhem úsilí o duchovní dary: „Je na‰e víra jako
ãlenÛ Církve dostateãnû silná? Jsme naladûni na Ducha, abychom
mohli b˘t poÏehnáni tûmito velk˘mi dary? Vûfiíme, Ïe se mÛÏe stát
zázrak nebo Ïe mÛÏeme dostat poÏehnání? Îádáme knûÏství tak ãasto,
jak máme, o poÏehnání nemocn˘ch? Vûfiíme, Ïe mÛÏeme b˘t uzdra-
veni? Máme víru uzdravovat? Je knûÏství vÏdy pfiipraveno dát poÏeh-
nání? Jak silná je va‰e víra?“ (Conference Report, Oct. 1974, 34; nebo
Ensign, Nov. 1974, 27.)

■ PoÏádejte bratry, aby na chvíli pfiemítali o tom, co musejí udûlat, aby
se pfiipravili na duchovní dary a aby si udrÏeli dary, které jiÏ mají.

KdyÏ obdrÏíme dary, musíme si dát pozor na to, abychom se nevychlou-
bali sv˘mi záÏitky nebo abychom o nich ve svûtû nehovofiili. (Viz NaS
84:65–73.) MÛÏeme se podûlit o své duchovní záÏitky se ãleny rodiny a
blízk˘mi pfiáteli, ale máme vÏdy pamatovat na to, Ïe na‰e dary jsou
posvátné a Ïe se o nich musí mluvit opatrnû. (Viz NaS 63:64.)

Úãel duchovních darÛ
Pán zjevil, Ïe nejlep‰í duchovní dary jsou dány na pomoc tûm, ktefií Ho
milují a dodrÏují Jeho pfiikázání a ktefií se o to snaÏí. (Viz NaS 46:9.)
Správn˘m pouÏíváním tûchto darÛ jsou nemocní uzdraveni, ìáblové
jsou vyhnáni, jsou pfiijata zjevení, získáno poznání a misionáfii jsou
schopni komunikovat v cizích jazycích. Prostfiednictvím darÛ Ducha
nás mÛÏe Duch Svat˘ vést, utû‰ovat, povzbuzovat a uãit. Tyto dary
nám pomáhají kráãet bez úhony pfied Pánem a chrání nás pfied tím,



Lekce 34

279

abychom byli oklamáni fale‰n˘mi naukami. KdyÏ Ïijeme tak, abychom
byli hodni pociÈovat nabádání Ducha, budeme vûdût, kdy máme po-
uÏít své dary a kdy je pouÏít nemáme. (Viz Alma 14:10–11.)

Pán nám pfiikázal, abychom vÏdy pamatovali na to, Ïe duchovní dary
jsou dávány tûm, ktefií pokornû Ïádají v modlitbû. (Viz NaS 46:8–9.)
Pavel pfiirovnal Církev k tûlu, aby ukázal dÛleÏitost daru ãi darÛ kaÏ-
dého ãlena pro zbytek Církve. (Viz 1. Korintsk˘m 12:12–31.) Stejnû jako
tûlo potfiebuje paÏe, nohy, oãi a u‰i, tak také Církev potfiebuje dary kaÏ-
dého ãlena. Z toho dÛvodu má kaÏd˘ z nás pouÏívat své dary. KdyÏ tak
ãiníme, kaÏd˘ mÛÏe b˘t poÏehnán. (Viz NaS 46:11–12.) Nebesk˘ Otec
klade dÛraz na to, Ïe o tyto dary nemáme usilovat jako o znamení ãi ze
sobeck˘ch dÛvodÛ. (Viz NaS 46:9.)

Star‰í Franklin D. Richards vyprávûl o urãit˘ch poÏehnáních, která pfii-
cházejí od Ducha, kdyÏ jsou potfieba:

„Spasitel slíbil, Ïe Duch Svat˘ bude zpÛsobil˘m ãlenÛm utû‰itelem
v ãasech nemoci i smrti.

Mnozí jiÏ vydali svûdectví o utû‰ujícím duchu, kterého se jim dostalo
v ãasech utrpení a kter˘ jim pomohl nalézt klid a porozumûní.

Pfied nûkolika t˘dny jsem mûl v˘sadu setkat se se dvûma skvûl˘mi
Ïenami, blízk˘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, Ïe vûdí,
Ïe povolání jejich manÏelÛ má urãit˘ smysl a Ïe jsou pfiesvûdãené, 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.)

■ UkaÏte obrázek 34b „Joseph Smith uãil mocí Ducha“.

Pfii jedné pfiíleÏitosti byl Prorok Joseph Smith pozván, aby kázal evange-
lium skupinû domorod˘ch americk˘ch obyvatelÛ. Oni neumûli anglicky
a Joseph Smith nemluvil jejich jazykem, a tak si zaplatil zvlá‰tního vlád-
ního úfiedníka, aby jeho slova pfiekládal. Prorok hovofiil nûkolik minut a
úfiedník pfiekládal. KdyÏ tito lidé v reakci na Prorokovo poselství dali
najevo svou nelibost a hnûv, Duch zjevil Josephovi, Ïe úfiedník lÏe, aby
je popudil proti nûmu. Joseph odstrãil tlumoãníka stranou a zaãal jim
kázat. Rozumûli kaÏdému slovu. (Upraveno podle: E. Cecil McGavin,
in The Historical Background of the Doctrine and Covenants [1949], 156.)

■ Jaké duchovní dary pouÏil Prorok Joseph Smith pfii této pfiíleÏitosti?
(Schopnost rozli‰ování, zjevení, dar jazykÛ a uãení.)
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■ Pokud to ãas dovolí, umoÏnûte nûkolika bratrÛm vydat jejich svûdectví
o poÏehnáních, která získali prostfiednictvím duchovních darÛ.

Závûr
V Nauce a smlouvách 46 se pí‰e:

„Usilujte dychtivû o nejlep‰í dary, vÏdy pamatujíce, proã jsou dány;

NeboÈ vpravdû pravím vám, jsou dány pro dobro tûch, ktefií mne
milují a zachovávají v‰echna pfiikázání má, a toho, kdo se snaÏí tak
ãiniti; aby mohli b˘ti poÏehnáni v‰ichni, ktefií mne hledají nebo ktefií
mne prosí, ktefií prosí, a ne pro znamení, aby ho mohli promrhati
v Ïádostech sv˘ch.

A opût, vpravdû pravím vám, chtûl bych, abyste vÏdy pamatovali a
vÏdy uchovávali v mysli své, které dary to jsou, jeÏ jsou dány církvi.

NeboÈ kaÏdému nebyly dány v‰echny dary; neboÈ je mnoho darÛ a
kaÏdému ãlovûku je dán dar Duchem BoÏím.

Nûkter˘m je dán jeden a nûkter˘m je dán jin˘, aby to v‰em mohlo b˘ti
ku prospûchu.“ (Ver‰e 8–12.)

V˘zva
SnaÏte se objevit své duchovní dary. I nadále ãiÀte pokání, buìte
poslu‰ni pfiikázání, postûte se a modlete se, abyste oãistili svÛj Ïivot a
pfiipravili se na pfiijetí duchovních darÛ.

K otcÛm: Pomozte sv˘m dûtem rozpoznat a rozvíjet jejich dary.

K mlad˘m muÏÛm: Usilujte o radu od sv˘ch rodiãÛ a vedoucích, aby
vám pomohli rozvíjet duchovní dary.

Dal‰í ver‰e z písem

■ Jan 11:22 (Ïádejte Boha o dary)

■ Skutkové 2:17–18 (mnozí mají obdrÏet duchovní dary)

■ 1. Korintsk˘m 7:7 (v‰ichni lidé mají náleÏit˘ dar)

■ 1. Timoteovi 4:12–16 (nezanedbávej svÛj dar)

■ Jakub 1:17 (kaÏd˘ dobr˘ dar pochází od Boha)

■ Alma 9:21 (Nefité obdrÏeli mnohé dary)
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Pfiíprava uãitele
NeÏ budete uãit tuto lekci:

1. V pfiíruãce Zásady evangelia si pfieãtûte kapitolu 22 „Dary Ducha“.

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 motivovat nás k tomu, abychom pomáhali budovat
království BoÏí.

Úvod
Star‰í Gordon B. Hinckley jednou vyprávûl o vynikajícím mladém
námofiním dÛstojníkovi z Asie, kter˘ pfiijel do Spojen˘ch státÛ na kva-
lifikaãní v˘cvik. Bûhem svého v˘cviku v námofinictvu Spojen˘ch státÛ
se tento mlad˘ muÏ setkal s nûkolika ãleny Církve. Na jeho Ïádost ho
uãili o evangeliu. Duch se dotkl jeho srdce a byl pokfitûn.

Star‰í Hinckley fiekl:

„Byl mi pfiedstaven tûsnû pfiedtím, neÏ se mûl vrátit do své rodné
zemû. Mluvili jsme o tom a pak jsem fiekl: ‚Lidé u vás nejsou kfiesÈané.
Pocházíte ze zemû, kde to kfiesÈané nemají lehké. Co se stane, aÏ se
vrátíte domÛ jako kfiesÈan, a dokonce jako mormonsk˘ kfiesÈan?‘

Jeho tváfi se zasmu‰ila a odpovûdûl: ‚Má rodina bude zklamaná.
Pfiedpokládám, Ïe mû vydûdí. Budu pro nû jako mrtv˘. Pokud jde o
mou budoucnost a mé povolání, domnívám se, Ïe ve‰keré pfiíleÏitosti
budou pro mû pfiedem ztraceny.‘

Zeptal jsem se: ‚Jste ochoten zaplatit tak velikou cenu za evangelium?‘

Jeho tmavé oãi, zvlhlé slzami, se zaleskly z jeho pohledné snûdé tváfie a
odpovûdûl: ‚Není snad pravdivé?‘

Zastydûl jsem se za svou otázku a odvûtil jsem: ‚Ano, je pravdivé.‘

NaãeÏ fiekl: ‚Na ãem jiném tedy záleÏí?‘ “ (Conference Report, Apr. 1973,
72; nebo Ensign, July 1973, 48.)

■ Proã se tento mlad˘ muÏ vzdal své rodiny a kariéry pro království
BoÏí? (Vûdûl, Ïe evangelium má vût‰í cenu neÏ cokoli jiného.)
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Na‰e zodpovûdnost budovat království

■ Vystavte vût‰í arch papíru s tímto citátem nebo ho napi‰te na tabuli:
Království BoÏí je v‰e, co má skuteãnou hodnotu. Nic jiného nestojí za to
vlastnit, ani zde ani pozdûji. (Brigham Young, Discourses of Brigham
Young, sel. John A. Widtsoe [1954], 444).

■ Co je to království BoÏí?

President Joseph F. Smith fiekl: „Království BoÏí je organizace Církve
JeÏí‰e Krista Svat˘ch posledních dnÛ, které pfiedsedá Syn BoÏí a nikoli
ãlovûk.“ (Gospel Doctrine, 5th ed. [1939], 72.)

Od doby, kdy bylo Pánovo království znovuzfiízeno na zemi, má kaÏd˘
ãlen Církve zodpovûdnost postarat se o to, aby i nadále rostlo. KaÏd˘
z nás má závazek sdílet evangelium s neãleny a posilovat ostatní ãleny.
Na‰e dílo je dílo BoÏí, coÏ znamená „uskuteãniti nesmrtelnost a vûãn˘
Ïivot ãlovûka“. (MojÏí‰ 1:39.) KdyÏ pomáháme budovat království BoÏí,
nepfiipravujeme pouze svût na Druh˘ pfiíchod Spasitele, ale také pomá-
háme sv˘m bratrÛm a sestrám získat vûãn˘ Ïivot. Nic není dÛleÏitûj‰í
neÏ toto dílo.

Pfii budování království BoÏího musíme pamatovat na to, Ïe základní
jednotkou tohoto království je rodina. Prav˘m úãelem království
BoÏího je ve skuteãnosti oslavit rodiny v království nebeském. (Viz
1. Korintsk˘m 11:11; NaS 93:40; 131:1–4.) Musíme proto vÏdy zajistit,
Ïe pfii sluÏbû Církvi nezanedbáváme svou rodinu. Pánova rada je jasná:
„KaÏd˘ muÏ, jenÏ je povinen starati se o svou vlastní rodinu, nechÈ
se stará, a neztratí nikterak korunu svou; a nechÈ pracuje v církvi.“
(NaS 75:28.)

Zákon zasvûcení
Jednou ze smluv, které s Pánem uzavfieme, kdyÏ pfiijmeme své chrá-
mové obdarování, je Ïít podle zákona zasvûcení. Pán nazval tento
zákon celestiálním zákonem, podle kterého vûnujeme svÛj ãas,
talenty a majetek pro budování Pánova království.

■ Pfieãtûte Nauku a smlouvy 88:22 a 105:1–5. Proã musíme rozumût
zákonu zasvûcení a b˘t ochotni podle nûj Ïít?

Prorok Joseph Smith fiekl ohlednû tohoto zákona toto: „NáboÏenství,
které nevyÏaduje obûÈ v‰ech vûcí, nikdy nemá moc dostateãnou
k tomu, aby vytvofiilo víru nutnou pro Ïivot a spasení.“ (Lectures
on Faith [1985], 69.)

Jak Prorok vysvûtlil, musíme si vypûstovat takovou víru, která nás
dovede k vûãnému Ïivotu. Taková víra se dostaví, kdyÏ ve svém
Ïivotû dáme vûci BoÏího království na první místo.
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Îivot podle zákona zasvûcení v dne‰ní dobû
Aãkoli zákon zasvûcení vyÏaduje, abychom byli ochotni dát v‰e, co
máme, Pánu k vybudování Jeho království, „není od nás vÏdy vyÏado-
váno, abychom Ïili podle celého zákona zasvûcení“. (Bruce R. McConkie,
in Conference Report, Apr. 1975, 74; nebo Ensign, May 1975, 50.) Tak
tomu je v Církvi v dne‰ní dobû.

■ Aãkoli v souãasné dobû neÏijeme plnû podle zákona zasvûcení, jak
mÛÏeme prokázat svou ochotu Ïít podle nûj? (Napi‰te odpovûdi na
tabuli. MoÏné odpovûdi: vûnování na‰eho ãasu, talentÛ a majetku na
pomoc budování Pánova království. Mezi konkrétní odpovûdi mÛÏe
patfiit: péãe o svou rodinu; pomoc druh˘m v nouzi; b˘t misionáfiem
pro na‰e sousedy, pfiátele, pfiíbuzné a dal‰í; bádání v rodinné historii
a vykonávání chrámové práce; vûrná sluÏba ve svém církevním
povolání; placení poctivého desátku a pfiispívání dal‰ími obûÈmi;
a modlitba, abychom vûdûli, co od nás Pán oãekává.)

Zasvûcení ãasu, talentÛ a majetku
Je v˘sadou zasvûtit svÛj ãas, talenty a majetek na pomoc budování
Pánova království. Star‰í Bruce R. McConkie fiekl: „Je to [KristÛv] hlas,
jenÏ nás vyz˘vá, abychom zasvûtili svÛj ãas, talenty a prostfiedky k usku-
teãÀování Jeho díla. Je to Jeho hlas, jenÏ volá ke sluÏbû a obûti. Toto je
Jeho dílo. On … vede a fiídí osud svého království.“ (Conference Report,
Apr. 1975, 77; nebo Ensign, May 1975, 52.)

âas

■ Jak mÛÏeme vyuÏívat svého ãasu, abychom pomáhali budovat králov-
ství BoÏí?

KaÏd˘ z nás má 24 hodin dennû, ale kaÏd˘ z nás je vyuÏívá jinak.
Nûktefií z nás pl˘tvají ãasem nebo mají pfiíli‰ neuspofiádan˘ Ïivot, neÏ
aby udûlali v‰e, co chtûjí, pro svou rodinu, Církev, práci a spoleãnost.
President Spencer W. Kimball v‰ak fiekl, Ïe kdyÏ si moudfie plánujeme
a organizujeme ãas, „budeme mít ãas na sluÏbu v církevních organiza-
cích a kvorech; ãas na misionáfiskou práci; ãas b˘t presidentem kvora,
vedoucím pomocné organizace, biskupem, presidentkou Pomocného
sdruÏení, [nebo] uãitelem.“ (The Miracle of Forgiveness [1969], 253.)

Talenty

■ Jak mÛÏeme vyuÏívat sv˘ch talentÛ, abychom pomáhali budovat
království BoÏí?

Pán kaÏdému z nás dal talenty. (Viz NaS 46:11.) Brigham Young fiekl:
„Co je tím nejlep‰ím, co mÛÏete zasvûtit království BoÏímu? Jsou to
talenty, které vám BÛh dává. Kolik? V‰echny do jednoho.“ (Discourses
of Brigham Young, 445.)
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Sestra JoAnn Ottleyová, manÏelka Jerolda D. Ottleyho, vyprávûla o
záÏitku, kter˘ dokládá, jak s manÏelem pouÏili své hudební talenty
ve sluÏbû Pánu. Studiu a rozvoji tûchto darÛ vûnovali cel˘ svÛj Ïivot.
Museli se mnohokrát rozhodovat, jak je vyuÏijí. Za studií v Evropû si
Ottleyovi uvûdomili, Ïe pfied nimi stojí obzvlá‰tû dÛleÏité a obtíÏné
rozhodnutí. Oba vûdûli, Ïe zÛstanou-li v Evropû, budou mít mnoho
pfiíleÏitostí, jak se prosadit. Pfiedev‰ím v‰ak chtûli udûlat to, co si od
nich pfieje Pán. Ottleyovi chtûli b˘t poslu‰ní, ale hlavnû touÏili po tom,
aby mohli Pánovi slouÏit pfii budování Jeho království zde na zemi.

Bratr a sestra Ottleyovi se opakovanû postili a modlili o vedení Ducha
a o to, aby poznali vÛli Pánû. Odpovûì získali pfii jednom shromáÏdûní
svátosti na konci pÛstu. Oba od Ducha získali tytéÏ pokyny – Ïe mají
pracovat doma. Ottleyovi se tedy mûli vrátit do Spojen˘ch státÛ.

Následovaly dal‰í mûsíce studia, pfiípravy a zkou‰ek. Pak jim Pán
umoÏnil vrátit se do Salt Lake City. Sestra Ottleyová se stala ãlenkou
pûveckého sboru Tabernacle Choir a bratr Ottley nastoupil na katedru
hudby na Universitû Utah.

Zakrátko byl bratr Ottley povolán Prvním pfiedsednictvem Církve jako
dirigent pûveckého sboru Tabernacle Choir. Pán je skuteãnû pfiipravoval
k sluÏbû.

Ottleyovi pochopili, Ïe ná‰ ãas, talenty a majetek ve skuteãnosti vÛbec
nejsou na‰e, ale Ïe patfií Pánovi. Nejvût‰í radost mÛÏeme na této zemi
získat tím, Ïe je pouÏijeme pro budování království BoÏího. (Viz „The
Apples in a Seed“, in Turning Points [1981], 23–29.)

■ Co bylo pfiíãinou toho, Ïe bratr a sestra Ottleyovi chtûli vyuÏívat své
talenty pro budování království? (Vûfiili, Ïe jejich talenty pocházejí
od Pána a Ïe jsou Jeho.)

■ PoÏádejte bratry, aby zmínili nûkolik talentÛ, a napi‰te je na tabuli.
Diskutujte o tom, jak mohou b˘t jednotlivé talenty vyuÏity pro
budování království BoÏího. Poté poÏádejte bratry, aby na chvíli
pfiemítali o sv˘ch talentech a o tom, jak je mohou pouÏívat pfii
‰ífiení Pánova díla.

Majetek

■ Jak mÛÏeme vyuÏívat svého majetku, abychom pomáhali budovat
království BoÏí?

Joseph Smith napsal: „Zasvûtit majetek … Pánu, neznamená pro ãlo-
vûka nic více ani ménû, neÏ aby krmil hladové, odíval nahé, nav‰tûvo-
val vdovy a sirotky, nemocné a zarmoucené a ze v‰ech sil pfiispíval ke
zmírnûní jejich trápení a aby on a jeho dÛm slouÏili Pánu.“ (Teachings
of the Prophet Joseph Smith, sel. Joseph Fielding Smith [1976], 127.)
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I kdyÏ nám Pán dal v‰e, co vlastníme, nûkdy je pro nás obtíÏné pouÏívat
svÛj majetek tak, abychom pomáhali Jeho dílu. KdyÏ v‰ak ochotnû pouÏí-
váme svÛj majetek pro budování Pánova království, projevujeme svou
lásku vÛãi druh˘m, Nebeskému Otci a JeÏí‰i Kristu. Pfiíbûh z Nového
zákona ukazuje, jak obtíÏné – av‰ak dÛleÏité – je nûkdy vzdát se ochotnû
pozemského majetku:

Jist˘ muÏ jednoho dne pfiistoupil k JeÏí‰ovi a zeptal se Ho: „Co uãiním,
abych Ïivota vûãného dûdiãnû do‰el?“

JeÏí‰ odpovûdûl, Ïe má dodrÏovat pfiikázání – Ïe nemá páchat cizoloÏ-
ství, vraÏdit, krást, vydávat nepravdivé svûdectví ani podvádût druhé.
JeÏí‰ mu také fiekl, Ïe má ctít svého otce a matku.

MuÏ odpovûdûl, Ïe to v‰e jiÏ ãinil. JeÏí‰ odvûtil: „JednohoÈ se nedostává.
Jdi, a coÏkoli má‰, prodej, a dej chud˘m, a bude‰ míti poklad v nebi;
a poì, následuj mne, vezma kfiíÏ.“ KdyÏ toto onen mlad˘ muÏ usly‰el,
zarmoucen ode‰el, protoÏe byl velmi bohat˘. (Viz Marek 10:17–22.)

Podobnû jako tento bohat˘ muÏ nejsme i my nûkdy ochotni dát Pánu to,
co máme, zatímco jiní by chtûli dát více, neÏ mohou. Pán zná na‰i situa-
ci a podle toho s námi jedná. Král Beniamin pravil o tûch, ktefií nemo-
hou dát to, co by chtûli:

„A opût, pravím chud˘m, vám, ktefií nemáte, a pfiece máte dost, abyste
pfieÏívali ze dne na den; mám na mysli vás v‰echny, ktefií odmítáte
Ïebráka, protoÏe nemáte; chci, abyste si fiekli v srdci svém toto: Nedá-
vám, protoÏe nemám, ale kdybych mûl, dal bych.

A nyní, fieknete-li si toto v srdci svém, zÛstáváte nevinní, jinak jste
odsouzeni.“ (Mosiá‰ 4:24–25.)

Máme b˘t ochotni dát Pánu v‰e, co máme – majetek, ãas i talenty.
Zjistíme, Ïe tato ochota nám pomáhá rozvinout víru v Pána a lásku
k druh˘m.

Závûr
Jako ãlenové Církve JeÏí‰e Krista Svat˘ch posledních dnÛ máme zod-
povûdnost budovat království BoÏí. To mÛÏeme ãinit tím, Ïe dodr-
Ïujeme svÛj slib slouÏit Pánu z celého srdce, moci, mysli a síly. To
znamená, Ïe máme b˘t ochotni vûnovat jakoukoli míru ãasu, talentÛ
a majetku, o kterou jsme poÏádáni, abychom ‰ífiili evangelium. KdyÏ
tak ãiníme, rozvíjíme víru a lásku a ukazujeme Pánu, Ïe dáváme Jeho
království na první místo. Chceme-li zdûdit celestiální království,
musíme Ïít podle tohoto zákona.

V˘zva
Pfiemítejte o své ochotû dát to, o co vás Pán poÏádá. ZhodnoÈte si, do
jaké míry zasvûcujete svÛj ãas, talenty a majetek Pánovu dílu. Pak
uãiÀte pfiedsevzetí, Ïe se zlep‰íte.
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Dal‰í ver‰e z písem

■ Daniel 2:44 (království BoÏí se bude valit kupfiedu)

■ Luká‰ 12:16–21 (podobenství o bláhovém bohatém muÏi)

■ Skutkové 2:44–45 (prvotní kfiesÈané mûli v‰e spoleãné)

■ 1. Nefi 13:37 (poÏehnání pro ty, ktefií pomáhají nastolit Sion)

■ Jákob 2:18–19 (hledejte spí‰e království BoÏí neÏ bohatství)

■ 4. Nefi 1:3 (poté, co Kristus nav‰tívil Nefity a Lamanity, mûli v‰e
spoleãné)

■ Nauka a smlouvy 42:29–36 (jedním ze zpÛsobÛ, jak dávat chud˘m,
je prostfiednictvím obûtí, které se pfiedají biskupovi)

Pfiíprava uãitele
NeÏ budete uãit tuto lekci:

1. V pfiíruãce Zásady evangelia si pfieãtûte kapitolu 34 „Rozvíjení na‰ich
talentÛ“.

2. Prostudujte si lekci 19 „Rozvíjení talentÛ“ v této pfiíruãce.

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

4. Povûfite bratry vyprávûním pfiíbûhÛ, ãtením ver‰Û z písem nebo citátÛ,
jak to uznáte za vhodné.
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Alkohol, Slovo moudrosti ho zakazuje,

210
Autority, jejich podporování, zodpo-

vûdnost vedoucích, 181

C
Cíle

a sebeovládání, 161
citát od O. Leslieho Stona, 158
dosahování c., 157
osobní a rodinné, 150–158
pomáhají nám pfii vûãném pokroku,

155–157
citát od Josepha Fieldinga Smitha,

155
zku‰enosti

J. Thomase Fyanse, 153–155
N. Eldona Tannera, 151–153
Spencera W. Kimballa, 150, 157

Cudnost a sebeovládání, 160

â
âaj, Slovo moudrosti ho zakazuje, 210
âas, zasvûcení svého ã. Pánu, 285
âestnost, 252–259

její dÛleÏitost, 253–254
citát od Brighama Younga, 255
názorné pfiíbûhy

od Gordona B. Hinckleyho, 254
od O. Leslieho Stona, 253–254

názorn˘ pfiíbûh od Howarda W.
Huntera, 252

poÏehnání vypl˘vající z ã., 256–257
citáty od Howarda W. Huntera,

257
názorné pfiíbûhy od Spencera W.

Kimballa, 256–258
v rodinû, 255–256

citát od N. Eldona Tannera, 255
âinnosti. Viz Rodinné ãinnosti
âistota

my‰lenek. Viz My‰lenky
ã. Ïivota a duchovní dary, 278

D
Dary, duchovní, 275–282

jejich úãel, 278–279
názorn˘ pfiíbûh od Franklina D.

Richardse, 279
jejich získání, 277–278

citát od Josepha Fieldinga
Smitha, 277

názornû uvedeny v záÏitku Josepha
Smitha, 279

otázky, o kter˘ch mÛÏeme pfiem˘‰let,
kdyÏ o nû usilujeme, od Jamese A.
Cullimora, 278

vyjmenovány, 277
Delegování

a správcovství, 180, 191–196
citáty

od Harolda B. Leeho, 180
od N. Eldona Tannera, 194

zásady d., 193–195
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Desátek, 246–251
a sebeovládání, 160
duch d., názorné pfiíbûhy

od Boyda K. Packera, 247–249
od Matthewa Cowleyho, 247

ochotné placení, 249–250
pouÏití d., 249
poÏehnání plynoucí z jeho placení,

250–251
citát od Henryho D. Taylora, 251
názorn˘ pfiíbûh od Josepha F.

Smitha, 250
zákon d., 246–247

Dûti
dávání zodpovûdnosti d., 164–165

citáty
od F. Enzia Buscheho, 164
od L. Toma Perryho, 164
od N. Eldona Tannera, 165

stanovení pravidel pro d., 162–164
citáty

od Davida O. McKaye, 162
od N. Eldona Tannera, 162–164

udûlení jména a poÏehnání dítûte, 35
postup, 41

ukázÀování, 165
v˘uka dûtí

sebeovládání, 162–165
zásadám evangelia, 164

citát od N. Eldona Tannera, 164
Dobro, jeho poznání, 233
Domácí uãení, 47–57
Domácí uãitel

a zaji‰Èování potfieb rodin, 54–56
je Pánov˘m sluÏebníkem, 47–53
jeho dÛleÏitost, citát od Boyda K.

Packera, 47
jeho zodpovûdnosti, 53

citáty
od Davida O. McKaye, 54
od Harolda B. Leeho, 53

má pomáhat hlavû rodiny, 56–57
Domácí zásoby a sobûstaãnost, 60

Doporuãení, mít chrámové doporu-
ãení, 67

Dovednosti, rozvíjení profesních
dovedností, 62–63

Duch Svat˘
a stavûní na Kristu, 227
dar D. S., postup pfii jeho udílení,

27, 42
jak jsou Jím rodiny poÏehnány,

106–108
mÛÏe vést rodinu, 104

názorn˘ pfiíbûh od Henryho B.
Eyringa, 104

následování Jeho vedení, 104–106
citát od Josepha Fieldinga

Smitha, 106
pfiíbûh o dÛleÏitosti naslouchání

D. S., od Bruce R. McConkieho,
103

Duch. Viz Duch Svat˘
Duchovní

dary. Viz Dary, duchovní
d. stabilita a sobûstaãnost, 60–62

DÛstojnost bûhem církevních shromáÏ-
dûní a schÛzek, 198

Du‰evní stabilita a sobûstaãnost,
60–62

DÛvûryhodnost, získání dÛvûryhod-
nosti díky poctivosti, 256–257

E
Evangelium

postoj k e., citát od Gordona B.
Hinckleyho, 82

v˘uka dûtí zásadám e., 164

F
Fyzické zdraví a sobûstaãnost, 60

H
Hlava rodiny, domácí uãitelé jí mají

pomáhat, 56–57
Horké nápoje

definovány jako ãaj a káva, 210
Slovo moudrosti je zakazuje, 210



Hospodafiení
s penûzi a sobûstaãnost, 63
s prostfiedky a sobûstaãnost, 63

Hroby, jejich zasvûcení, 36
postup, 44

CH
Choroby. Viz Nemoci
Chrám

doporuãení, mít ho, 67
citáty o dÛleÏitosti chrámového

doporuãení
od Gordona B. Hinckleyho, 67
od Howarda W. Huntera, 67

chrámová práce, 66–76
citáty o chrámové práci a

rodinné historii,
od Gordona B. Hinckleyho, 71
od Josepha Smitha, 69

pokyny pro chrámovou práci,
71–73

chrámové obdarování, obfiad, 31
citát od Brighama Younga, 31

chrámové obfiady
pomáhání ãlenÛm rodiny, aby je

obdrÏeli, 66–67
citáty o jejich dÛleÏitosti

od Boyda K. Packera, 66
od Howarda W. Huntera, 66

nezbytné pro spasení, 66
zaji‰tûní chrámov˘ch obfiadÛ pro

pfiedky, 69
chrámov˘ sÀatek, obfiad, 31–33
pravidelné nav‰tûvování ch., 67
pfiijetí vlastních chrámov˘ch

obfiadÛ, 66–67

I
Inspirace pfii rozhodování, 183–190

J
Jáhni, jejich povinnosti, 39
Jemnost, vlastnost dobrého vedoucího,

179

JeÏí‰ Kristus
hodovat na Jeho slovech, citát od

Neala A. Maxwella, 184
jak stavût na J. K., 227–230
jist˘ základ Ïivota, 224–231
milovat Ho a slouÏit Mu, 230
na‰e potfieba J. K., 226
poÏehnání vypl˘vající ze zaloÏení

Ïivota na J. K., 230
svûdectví o Nûm, od Melvina J.

Ballarda, 224
„Îijící Kristus“, viii

K
Káva, Slovo moudrosti ji zakazuje, 210
KázeÀ, ukázÀování dûtí, 165
Klíãe knûÏství, 8–17

citáty
od Josepha Fieldinga Smitha, 8
od Josepha F. Smitha, 9

jejich v˘znam, 11–13
kdo je drÏí, 8–11
otec je drÏí jako hlava rodiny, 13–15

KnûÏí, jejich povinnosti, 40
KnûÏství

citáty o jeho dÛleÏitosti
od Josepha Fieldinga Smitha, 6
od Reeda Smoota, 2

ctít ho a pouÏívat ho s dÛstojností,
18–24
citáty

od Brighama Younga, 22
od Davida O. McKaye, 22–23
od Harolda B. Leeho, 22
od Jamese E. Talmage, 21–22
od Roberta L. Simpsona, 23

názorn˘ pfiíbûh od Harolda B.
Leeho, 21

jeho pfiedání, 29
postup, 43

jeho pfiísaha a smlouva. Viz Pfiísaha
a smlouva knûÏství

klíãe. Viz Klíãe knûÏství
knûÏská povolání. Viz Povolání
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knûÏská poÏehnání. Viz PoÏehnání
knûÏské obfiady. Viz Obfiady
moc k., 20–21

citát od H. Burka Petersona, 20
povinnosti k., 39–40
úfiady v k., 4, 11, 39–40
vedoucí, jejich knûÏské zodpovûd-

nosti, 13
vysvûcení do úfiadu v k., postup, 43

Konfirmace
citát o její nezbytnosti, od Josepha

Smitha, 29
obfiad k., 27–29
postup, 42

Království BoÏí, 283–288
a zákon zasvûcení. Viz Zasvûcení,

zákon zasvûcení
citáty

od Brighama Younga, 284
od Josepha F. Smitha, 284

jeho budování, 283–288
na‰e zodpovûdnost za jeho budo-

vání, 284
pfiíbûh o dÛleÏitosti jeho budování,

od Gordona B. Hinckleyho, 283
Kristus. Viz JeÏí‰ Kristus
Kfiest

obfiad k., 27
postup, 41–42

L
Láska, základní lidská potfieba, 96–98

názorn˘ pfiíbûh od Lorena C.
Dunna, 96–98

Laskavost, vlastnost dobrého vedou-
cího, 179

M
Majetek, zasvûcení na‰eho majetku

Pánu, 286–287
Matka, citát o její roli, od Spencera W.

Kimballa, 94
Melchisedechovo knûÏství

jeho pfiedání, 29
povinnosti nositelÛ M. k., 40

Mírnost, vlastnost dobrého vedoucího,
179

Misionáfiská práce, 77–85
jak ji vykonávat, 80–85
v‰ichni ji mají vykonávat, 78–80

citát od Gordona B. Hinckleyho,
85

zapojení rodiny do m. p., citát od
Spencera W. Kimballa, 80

Modlitba
a duchovní dary, 278
a rozhodování, 185–187
a sebeovládání, 162
a stavûní na Kristu, 227–229
a v˘bûr lidí, které seznámíme

s Církví, 82
pouÏití m. pfii rozvíjení talentÛ, 174

Mrtví, chrámové obfiady za mrtvé,
66–76

My‰lenky, 260–265
vedou k ãinÛm, 261–262

citáty
od Bruce R. McConkieho, 262
od Davida O. McKaye, 261

názorn˘ pfiíbûh od Davida O.
McKaye, 261–262

udrÏování ãist˘ch m., 262–263
pfiíbûh znázorÀující dÛleÏitost

udrÏování ãist˘ch m., od
Spencera W. Kimballa, 260–261

citáty
od Boyda K. Packera, 264
od J. Thomase Fyanse, 263
od Spencera W. Kimballa, 263

N
Nemoci

co dûlat pfii onemocnûní, 206–207
jejich pfiíãiny, 204
jejich pfiíznaky, 207
prevence, 204–205

Nemocní, Ïehnání nemocn˘m, 35
postup, 44

Nepfiedstíraná láska, vlastnost dob-
rého vedoucího, 179



O
Obdarování, chrámové. Viz Chrámové

obdarování
Obûti, 245–251

jejich pouÏití, 249
ochotné placení o., 249–250

názorn˘ pfiíbûh od Mariona G.
Romneyho, 249–250

poÏehnání vypl˘vající z dávání o.,
250–251

Obfiady
chrámové. Viz Chrámové obfiady
jejich úãel, 25–38
jejich vykonávání, 39–46
nezbytné pro oslavení, 25–33, 66

citáty
od Lorenza Snowa, 36
od Wilforda Woodruffa, 25

pro útûchu a vedení, 33–36
citát od Josepha Fieldinga

Smitha, 39
Odpustit, poÏadavek odpustit kaÏ-

dému, 269–270
citát od Spencera W. Kimballa, 270

Odpu‰tûní
názorn˘ pfiíbûh od Spencera W.

Kimballa, 270–271
poskytování a pfiijímání o., 266–274
pfiiná‰í pokoj, 270–271

citát od Johna Taylora, 270
pfiiná‰í radost, 267–269

Olej, postup pfii jeho posvûcení, 43
Oslavení, nezbytné obfiady, 25–33, 66
Otcovská poÏehnání, 35–36

mohou pomoci ãlenÛm rodiny roz-
víjet talenty, 174

názorn˘ pfiíbûh od Ezry Tafta
Bensona, 106–108

postup pfii jejich udílení, 45
Otec

jeho role
jako patriarchy rodiny, 94–102

citát od Josepha F. Smitha, 95
citát od Spencera W. Kimballa, 94

jeho vedoucí role, 184
jeho zodpovûdnost

za základní rodinné potfieby,
96–99

za duchovní potfieby rodiny,
99–100

citáty od N. Eldona Tannera, 96,
100

má klíãe k Ïehnání rodiny, 13–15
citáty

od A. Theodora Tuttleho, 16
od Ezry Tafta Bensona, 16
od H. Burka Petersona, 13–15

názorn˘ pfiíbûh od Eldreda G.
Smitha, 95–96

pohovor s o., záÏitek N. Eldona
Tannera, 99

rada otcÛm, od Josepha F. Smitha,
181

P
Pán. Viz JeÏí‰ Kristus
Patriarchální poÏehnání, 35

citát od Spencera W. Kimballa, 170
Písma

a sebeovládání, 162
a stavûní na Kristu, 229

Plánování církevních shromáÏdûní a
schÛzek, 198

Poctivost. Viz âestnost
Podporování autorit, zodpovûdnost

vedoucích, 181
Pohovory

citát od N. Eldona Tannera, 194, 201
vedení efektivních p., 199–201

Pokoj, odpu‰tûní pfiiná‰í pokoj,
270–271

Pokrok, vûãn˘
cíle nám pomáhají pfii vûãném p.,

155–157
vûãn˘ p. a sebeovládání, 159–160

Pokyny
pro pfiedkládání jmen pro chrámo-

vou práci, 71–73
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pro zapojení postiÏen˘ch ãlenÛ,
vi–vii

Ponauãení, získání ponauãení díky
zahradniãení, 137

Pofiádek
bûhem církevních shromáÏdûní a

schÛzek, 198
v Církvi, 13

Poslu‰nost a duchovní dary, 278
PostiÏení ãlenové, pokyny pro jejich

zapojení, vi–vii
Postoje, zavádûní kladn˘ch postojÛ

k talentÛm, 174
Posvûcení oleje, postup, 43
Potû‰ení, získání potû‰ení díky zahrad-

niãení, 137
Potfieby, základní lidské, 96–99
Povinnosti, vedoucí se mají nauãit

povinnostem, 180
Povolání, knûÏská

jejich zvelebování, 4–6
zku‰enost Spencera W. Kimballa,

4–5
získávání pomoci, 5

citát od Mariona G.
Romneyho, 5

zku‰enost Orsona Pratta, 6
Poznání, 215–222

dobra a zla, 233
pfiikázání usilovat o p., 215–216
smysl a poÏehnání p., 216

citát od Davida O. McKaye, 216
PoÏehnání

otcovské. Viz Otcovská poÏehnání
patriarchální. Viz Patriarchální

poÏehnání
pro vedení a útûchu, 36

postup, 45
udûlení jména a poÏehnání dítûte, 35

postup, 41
Práce

její hodnota, 133–134
citáty

od Davida O. McKaye, 128

od Neala A. Maxwella, 128,
134

od Spencera W. Kimballa,
133–134

organizování p. v rodinû, 129–133
pro celou rodinu, 129
rovnováha mezi p. a odpoãinkem,

citát od Franklina D. Richardse,
132–133

rozdûlování p. v rodinû, 129–133
schopnost pracovat, základní lidská

potfieba, 98–99
spoleãná rodinná p., 128–135

názorn˘ pfiíbûh od Lorena C.
Dunna, 129

v˘uka p. díky zahradniãení, 136
Pravá láska, vlastnost dobrého vedou-

cího, 179
Pravidla, jejich stanovení pfii v˘uce

dûtí sebeovládání, 162–164
Problém

prom˘‰lení p. pfii rozhodování, 185
fie‰ení p., citát od Boyda K. Packera,

183
urãení jádra p. pfii rozhodování, 184

Prorok, následování Ïijícího proroka
a stavûní na Kristu, 230

Pfiátelství, navazování pfiátelství
citáty od Gordona B. Hinckleyho, 86
jak ho navazovat, 87–91
knûÏská zodpovûdnost, 86–91
v Církvi, 86–87

Pfiedání Melchisedechova knûÏství,
postup, 43

Pfiedkové
chrámové obfiady za p., 69
pamatování na na‰e p., 69–71
zaznamenávání informací o p., 71

Pfiesvûdãování, vlastnost dobrého
vedoucího, 179

Pfiikázání, jejich poslu‰nost
poslu‰nost p. a duchovní dary, 278
poslu‰nost p. a stavûní na Kristu,

229



Pfiipravenost
osobní a rodinná, 58–65
v rámci Církve, 63–64

citáty
od Josepha B. Wirthlina, 64
od Russella M. Nelsona, 64

Pfiíruãka, pouÏívání této pfiíruãky, v
Pfiísaha a smlouva knûÏství, 2–7

citáty
od Mariona G. Romneyho, 3
od Spencera W. Kimballa, 4

na‰e sliby Pánu, 3
názorn˘ pfiíbûh od Spencera W.

Kimballa, 5
Pánovy sliby, 3–4

PÛst
a stavûní na Kristu, 227
a duchovní dary, 278

R
Radost, odpu‰tûní pfiiná‰í radost,

267–269
Rodina

Duch Svat˘ mÛÏe vést a Ïehnat r.,
104–108

chrámové obfiady pro r., 66–70
její dÛleÏitost, citát od N. Eldona

Tannera, 104
otec má zaji‰Èovat duchovní potfieby

r., 99–100
plánování ãinností pro r., 125–126
pomoc ãlenÛm r.

rozvíjet talenty, 174
obdrÏet chrámové obfiady, 66–67

citát od Marvina J. Ashtona,
62

posilování r. prostfiednictvím
rodinného domácího veãera,
110–120

posilování r. ãinnostmi, 126–127
prohlá‰ení o r., x
pfiíprava na‰í r., 59–64
rodinná historie. Viz Chrámová

práce

rodinná jednota, odmûna vypl˘va-
jící ze zahradniãení, 136–137

rodinná rada, 112
rodinné ãinnosti

plánování, 125–126
posilování ãlenÛ rodiny, 126–127

sjednocující rodinné ãinnosti,
123–125

selhání v r., citát od Davida O.
McKaye, 104

spoleãná rodinná práce, 128–135.
Viz také Práce

spoleãná rodinná zábava, 121–127
pfiíbûh o její dÛleÏitosti, od

Mariona D. Hankse, 121
stanovování rodinn˘ch cílÛ, 150–155
vedení r., 103–109

Rodinn˘ domácí veãer, 110–120
jeho úãel, 116–120

citáty od Prvního pfiedsednictva,
110, 120

plánování a vedení, 112–116
citát od Prvního pfiedsednictva,

116
posilování rodiny jeho prostfiednic-

tvím, citáty od Prvního pfiedsed-
nictva, 118

posiluje rodinu, 116–118
pfiíbûh znázorÀující jeho atmosféru,

od Mariona D. Hankse, 118
Rozhodnutí

jak je ãinit, 184–188
následky r., 236–238

citát od Jamese E. Fausta,
236–238

svoboda ãinit r., 235
a sebeovládání, 160
citát od Davida O. McKaye, 239
názorn˘ pfiíbûh od Spencera W.

Kimballa, 235
zodpovûdnost za r., 238–239

citát od Josepha F. Smitha, 238
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Rozhodování
citáty

od Hartmana Rectora ml., 187
od Mariona G. Romneyho, 187
od Roberta L. Simpsona, 187

inspirované r., 183–190
pomoc od Pána, 183–184
procviãování, 188–189

Rozli‰ování, modlitba za schopnost
rozli‰ování pfii rozhodování, 185

S
Sabat, den sabatu

citáty
od Ezry Tafta Bensona, 245
od George Alberta Smitha, 243

posvátnost dne s., 241–243
poÏehnání za jeho zachovávání,

244–245
svûcení dne s., 243–244

citáty
od Prvního pfiedsednictva,

243–244
od Spencera W. Kimballa, 244

Sdílení evangelia. Viz Misionáfiská
práce

SebekázeÀ, základní lidská potfieba,
98

Sebeovládání
a cudnost, 160
a desátek, 160
a Slovo moudrosti, 160
a svoboda, 160
citát od Davida O. McKaye, 161
názorn˘ pfiíbûh od Sterlinga W.

Silla, 159
nezbytné pro vûãn˘ pokrok,

159–160
osvojení si s., 160–162
pomáhání dûtem osvojit si s.,

162–165
rozvíjení a uãení se, 159–167

Sebeúcta, základní lidská potfieba, v
Shovívavost, vlastnost dobrého vedou-

cího, 179

ShromáÏdûní a schÛzky
dÛvody pro jejich konání, 197
vedení efektivních shromáÏdûní a

schÛzek, 198–199
Silné nápoje, Slovo moudrosti je

zakazuje, 210
Sledování dosaÏení cíle církevních

shromáÏdûní a schÛzek, 199
Sliby

Pánovy s. nositelÛm knûÏství, 3–4
s. nositelÛ knûÏství Pánu, 3

Slovo moudrosti
a sebeovládání, 160
citáty

od Josepha Fieldinga Smitha,
210–211

od Spencera W. Kimballa, 211
jeho dodrÏování, 209–214
poÏehnání plynoucí z jeho dodrÏo-

vání, 212–214
citát od Spencera W. Kimballa,

212
zakazuje alkohol, 210
zakazuje ãaj, 210
zakazuje kávu, 210
zakazuje tabák, 210

SluÏba a stavûní na Kristu, 230
Smysl Ïivota, základní lidská potfieba,

98
SÀatek, chrámov˘ obfiad, 31–33
Sobûstaãnost

a domácí zásoby, 60
a duchovní, du‰evní a spoleãenská

stabilita, 60–63
citát od Boyda K. Packera, 60
názorn˘ pfiíbûh od Marvina J.

Ashtona, 60–63
a fyzické zdraví, 60
a hospodafiení s prostfiedky, 63
a vzdûlání, 62
a zamûstnání, 62–63
osobní a rodinná, 58–65
PánÛv plán pro s., 59
uãení se s. díky zahradniãení, 137



Spasitel. Viz JeÏí‰ Kristus
Spoleãenská stabilita a sobûstaãnost,

60–62
Správce, definice, 191
Správcovství

a delegování pravomoci, 180,
192–195

a zodpovûdnost, 181
definice od Spencera W. Kimballa,

191
povûfiování správcovstvím, 193
vedoucí ho mají vykonávat, 180
zásady s., 180–181, 191–192

Svátost
a stavûní na Kristu, 227
obfiad, 29
postup pfii vykonávání, 42–43

Svat˘ Duch. Viz Duch Svat˘
Svoboda. Viz Rozhodnutí, svoboda

ãinit rozhodnutí
Svoboda jednání, 232–240

a správcovství, 192
a zodpovûdnost, 238–239
její pouÏívání, 233–238
vûãn˘ zákon, 232–233

citáty
od Brighama Younga, 232
od Wilforda Woodruffa, 233

·
·kola, dÛleÏitost ‰kolní docházky,

216–217

T
Tabák, Slovo moudrosti ho zakazuje,

210
Talenty

citáty
od Spencera W. Kimballa, 168
od Sterlinga W. Silla, 170

jejich objevení, 170–171
citát od Franklina D. Richardse,

171
názorn˘ pfiíbûh od Franklina D.

Richardse, 170

zku‰enosti Hebera J. Granta
s rozvíjením t., 171

jejich rozvíjení, 171–172
kaÏd˘ je má, 169–170
pomáhání ãlenÛm rodiny rozvíjet t.,

172–174
citáty

od Hebera J. Granta, 171
od Sterlinga W. Silla, 172

zasvûcení sv˘ch t. Pánu, 285–286

U
Úãast na církevních shromáÏdûních a

schÛzkách, 199
Uãení se

skrze dûlání, 219–220
citát od Richarda L. Evanse, 220
názorn˘ pfiíbûh od Mariona D.

Hankse, 219–220
Uãitelé, jejich povinnosti, 40
Udûlení jména a poÏehnání dítûte, 35

postup, 41
Útûcha a vedení, obfiady, 33–36

V
Vedení

citáty
od Bruce R. McConkieho, 177
od Harolda B. Leeho, 177

delegování, souãást v., 182, 192–193
rozhodování a v., 183–190
rozvíjení vÛdcovsk˘ch schopností,

176–182
zodpovûdnosti vedoucích, 180–181

Vedení a útûcha, obfiady, 33–36
Vedoucí

definice, 177
dÛleÏitost v., citát od Victora L.

Browna, 176–177
jejich zodpovûdnosti, 180–181
vlastnosti dobrého v., 177–180

citát od Wendella J. Ashtona,
179–180

V˘daje, sníÏení v˘dajÛ díky zahrad-
niãení, 137

Rejstfiík
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Vysvûcení do úfiadu v knûÏství,
postup, 43

V˘uka, pfiíprava, v–vi
Vzdûlávání

celoÏivotní proces, 217
citát od Marvina J. Ashtona, 63

ãlenové Církve jsou povzbuzováni,
aby získali vzdûlání, 215–216
citát od N. Eldona Tannera, 215

vzdûlání a sobûstaãnost, 62

Z
Zahrada

péãe o ni, 144–146
plánování, 137–141
pfiíprava místa, 141–144
sázení a setí, 144

Zahradniãení, 136–148
citáty od Spencera W. Kimballa, 136,

137
názorn˘ pfiíbûh od Spencera W.

Kimballa, 139
odmûny vypl˘vající ze z., 136–137

Zákon zasvûcení. Viz Zasvûcení,
zákon zasvûcení

Zákony zdraví. Viz Slovo moudrosti
Zamûstnání a sobûstaãnost, 62–63
Zásady, v˘uka dûtí zásadám evangelia,

164
Zásoby, domácí zásoby a sobûstaãnost,

60
Zasvûcení hrobu, 36

postup, 44
Zasvûcení, zákon zasvûcení, 284–287

citáty
od Brighama Younga, 285

od Bruce R. McConkieho, 285
od Josepha Smitha, 284, 286
od Spencera W. Kimballa, 285

Ïití podle zákona zasvûcení,
285–287

Zdraví
fyzické z. a sobûstaãnost, 60
Pánovy zákony z., 210–212

citát od Brighama Younga, 207
udrÏování dobrého fyzického z.,

204–208
získání z. díky zahradniãení, 137
zpÛsoby ochrany z., 205–206

Zdravotní zákony. Viz Slovo moudrosti
Zhodnocení církevních shromáÏdûní

a schÛzek, 199
Zlo

poznání z., 233
‰patné vlivy, citát od Spencera W.

Kimballa, 217
Zodpovûdnost

a správcovství, 181, 191–195
citáty

od Josepha F. Smitha, 194
od N. Eldona Tannera, 194

citát od N. Eldona Tannera, 165
dávání z. dûtem, 164–165
za rozhodnutí, 238–239

Î
Îehnání nemocn˘m, 35

postup, 44
Îeny, knûÏská poÏehnání jsou jim

dostupná, 29
Îivot, oãi‰tûní Ïivota pro pfiijetí

duchovních darÛ, 277
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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. Abraham odvádí Izáka, aby byl obûtován
Genesis 21:1–8; 22

2. Jozef se vzpírá Putifarovû manÏelce
Genesis 39

3. MojÏí‰ a hofiící kefi
Exodus 3:1–4:17

4. Tfii muÏi v ohnivé peci
Daniel 3

Nov˘ zákon
5. Marnotratn˘ syn

Luká‰ 15:10–32

6. JeÏí‰ kfiísí Lazara z mrtv˘ch (Carl Bloch. PouÏito se svolením
Národního historického muzea ve Frederiksborgu v Hillerødu.)
Jan 11:1–45

7. JeÏí‰ um˘vá apo‰tolÛm nohy
Jan 13:4–15; Pfieklad Josepha Smitha, Jan 13:8–10

8. ProtoÏ jdouce
Matou‰ 28:16–20; Marek 16:14–20

9. JeÏí‰ovo nanebevstoupení
Skutkové 1:3–11

Kniha Mormonova
10. Liahona

1. Nefi 16:6, 9–10, 16, 28–29; Alma 37:38

11. Ammon brání stáda krále Lamoniho
Alma 17:19–39; 18

12. Bratr JaredÛv vidí prst Pánû
Genesis 11:3–8; Eter 1:33–43; 2–3; 6:2–3

13. Moroni ukr˘vá desky na pahorku Kumora
Mormon 6:6; 8:1, 3–4; Moroni 1:1; 10:2, 4–5
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Dûjiny Církve
14. Joseph Smith pfiekládá Knihu Mormonovu

NaS 20:8–11; Joseph Smith–Îivotopis 1:34–35 a poznámka pod ãarou
u ver‰e 71

15. Kryté vozy pion˘rÛ jedou na západ
Na‰e dûdictví – Struãná historie Církve JeÏí‰e Krista Svat˘ch posledních
dnÛ, 75–80

Obrázky chrámÛ
16. Chrám México City D.F. v Mexiku

17. Celestiální místnost, chrám Billings v Montanû
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